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lngiltere . Başv,ekili Makdo
:nald'tn hasta olduğu ve )'a
kında bu işi terkedeceği bil
dirilmektedir. 
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·----------------------------------------------------------------------------~--------------~--------------------------Gene ra I Koodilis tayyare ile Atinaya döndü ve 300' Venize.Tosun -maksadı 
bin kişi tarafından muazza_m tezahüratla karşılandı · ·-Ba ka-n -antlaşma-
·v • '·1 _ _ , b _ h k - ~ d.1 k.1 sını baltalaınakmıs 
enıze OS· gıya en mu a eme e I:..ece Onun için bu isyanı geçmeden evvel çıkar 

- 0 - Baikan antantı baş· mak ve dış sıyasa üze· 
Kanlı bir G• •tı• h • • b •• İ •• }) : - •• d kanlığının B. Maksi· rinde de bir tesir 
l• ili 1 81010 U UD ma arı mUSa ere mostanB.Titüleskoya yapmak istemiı 
l'flaceranın sonu 
' Yunaniatan'daki ayaklanma 
~ir sabun köpüğü gibi ıöndü. 
'si gemiler teslim oldu. Asi ge
ıeral Bulgariıtan'a ııığmdı. Veni· 
ıefos kaçtı. Yunan ayaklanmaıı
ıın başlaması ne kadar beklen-. 
%dik ise, bastırılması da o kadar 
ııısızın oldu. 

edilecek, Atinadaki evi ·: Belediye ~~!:uj.~~~~h~~~~e~eclsinin izahatı 

tahsı·s olu.na: cak :;:a:~ı;,..!;.n~=..;;:.;:=:ia;~:'~ • • 
reısıne • ki vekayıe daır §ehnmıze bazı mutem-

miın haSerler gelmeğe baılamıthr. Va• 
kayii takib etmek Üzere' Y unanistana 

I 
' 

I darei Ör /iye divanı harbin işi bitene kadar uzatılıyor gitmiş olan bazı ecnebi gazete<:ileri de 
Istanbul tarikile memleketlerine dön • 

; 

-·--
Gerçek, Atinadaki kımıldanma ba Bay Çaldarisin, G. Kon• 
lardamadıktan sonra ayaklanın~ dilisin ve diğer erkanın 
ıa ,tırrlmaya mahkumdu. Ancak h Jk h" b - } 
lavala,rın bozuk gitmesi yüzün - a a ıta en soy e-
len hükümet kuvvetleri, asilere dikleri nutuklar 
ı arşı yürümekte zorluk ç~kmekte 
diler. Donanmanın kuvvet bakı· 
~ından yarıdan çoğu da Venize
lstlerle birlikte yürüdüğünden 
lenizlerin hegemenliğj (hiikimi
ret) asilerin efinde idi. 

Bu durumda Venizelos Girid'in 
'e kendine bağlı olaiı adaların er
ıinliğini (istik!iil) ilan eder ve 
'avaşı uzatabilirdi. Halbuki yal. 
lız Yunanistan değil , Balkanlar
la barış bakımından da böyle bir 
tanşıkhğın devamı çok tehlikeli 
•la.bilirdi. Bunun içindir ki, a
'aklanmanın bastırılması Yunan
ılarla birlikte Balkanlarda barış 
I~ ilişiği olan her devleti sevin • 
lırıniştir. Balkanları ve belki de 
lİitün Avrupayı büyük bir karıtık-
1iia atılmak tehlikesinden kutar
lığı için batta Kondilis olmak Ü· 
tere, Yunan hükfunetini kutlula
llak gerektir. 

Yunan hükumeti bu kımıldan
lıanın meydana getirdiği karışrk 
lıırumu tasfiye ederken, Balkan 
1ııtantım yapan devletler de bir 
~l önce imzaladrkları andlaşma-
1'.tı geçirdiği denemeden dolayı 
1•rbirini kutlulasalar yerinde o
Ur. Yunan ayaklanması Balkan
i\rda barışı tehlikeye koyınaımış 
ıe, bu, büyük ölçüde, Balkan an
~ntından ileri gelmiştir. BrJnu he
lttııiz kemiklerimiz içinde duy
lıık. Bir anlaşma böyle muvaf. 
laluyetli denemeler geçirdikçe 
1ağfamlaşır. Balka.ı anlaf111asmn:ı 
la bu denemeden eskiye göıe (Ja
ll sağlaml~m" ıbir halde çıktığı 
lilyJeneıbilir. 

Ayaklanma Yunan koıntuınu
tu yaralı bir halde bıralmnJlbr. 
~onanması yıpranmış, silahlan 
': ınalzemesi zıı.yi cılnwfL Şehirle
~ Yıkılmış. Bir hayli kan akmıf. 
Unan hükfuneti fİmdi açılan ya

~•ların tedavisi v~ ayakl~~ın 
1taktığı karıtrklıgın tasfıyesı ıle 
~etgul olacaktır. Bu durumun 
ilafiyesi Yunan bükfunetinin kar
lıl"'ıtığı ım zor itlerden biri ola
tı\ktır. Çünkü siyasal hırslan daha 
~(}k kabartacak derecede ıeı:tlik 
~?atermek yerind~. olmı!aca~ı. gİ·; 
ı, ulusun yüregıne agır hır ya. 

•• açan ,bu kımddanmanın tek· 
••rına mani olacak tedbirler alın
lııaı.sa hükümet vazifesini yapmıf 
ıı ' 
ltıaz. 

Ayaklanmanın batta gelen 
'ıı.ea'ulü, Venizelos, Yunan ıhükii
lııetinin yeti,emiyeceği yere kaç
lııı,tır. Büyü11ün ve genişlesin diye 
::uı. yıldır candan çalıştığı bir 
qsun yaralı durumunu uzaktan 
~)rederken a~ba yü;eğl acımı· 
t•cak mı? Girid adasından ayrı· 
'•' tten: 

1- -- Artık politika ile uğratmak· 
ıı vazgeçiyorum, demİf. 

\ij l:>arlak bir siyasal bayatın aö • 
l\i~ bir ıonu. Venizelos Girid ih· 
~I e.lcisi olarak siyasal hayata &• 

1 dı, Klemanso'lar, Lloyd George
~·· Wilıon'lar ile arkadathk etti. 

1 l:ıınun büyük devlet ada,mları 

1qll.aına geçti. Ancak sonunda &İ· 
'~I hayatını, ·hatladığı gibi, ya
~ b'.r ~irid ihtilalcisi olarak bi-
'<lllıttır. · 

A. Şükrü ESMER 

AT,INA, 13 (A.A.) - Atina Ajansı 
hildifr,or: Saat 18 de 29 tayyare refa
katinde Tatoi meydanına inen General 
Kondilis'in geçmesini bekliyen halk, şid 
detli bir soğuk hüküın sürmesine rağ • 
men güzerg;.hta balkon, pencere ve ta
rasaları doldurmuş ve sokaklara 300,000 
kışi birilimişti. Tayyare meydanından 
Çaldariıin evine kadar bütün güzergah 
ta halk, Bay Kondifü'i aliaJIBDU§ ve çi
çekler atmıştır. Bay Çaldaris'in otur • 
duğu 4 'Kraliçe Sofi" caddesinde, kanunu 
esasi ve Righilis meydanlannda ve hi • 
tişik caddelerde hali<, dalgalı bir deniz 
halini andırıyor ve vatanperverane şarw 
kılar ve çoşkun minnettarlık ifadelerile 
Bay Çaldaris ve arkadaşlarını alkışlı • 

General KonJillıı 
yordu. Atinaya böyle .bir manzara hiç 
bir zaman göriilmemi§tir. Bütün 1<>ysal 
samlar, bfrtün eınaf cemiyetleri hay • 
raklarla hazır bulunuyorlardı. Muhacir· 
ler, köylüler çiçeklerle dolu arabalarile 
gelmlılerdir. Bay Kondliisin otomobili 
çılıgtn bir halde bulunan ballım arasında 
mü1külatla ilerliyordu. 

Balkonda nutuklar 
Bay Çaldariı, Bay Kondilial evinin 

balkonunda klll'§ıladı ve hal.lan alkııı 
bitince, bakımı beye<:anlı kelimelerle tel> 
rik etti. Halk, ba§karun IÖzÜnü arka11 
gelmiyen (yaşa) larla kesiyordu. 

Bay Kondilia, cevah verdi ve hundan 
&onra devlet bakam Bay Meta:kaao, bah 

Korgeneral Kenan 
Bugün gömülüyor 

- o-

Kaybettiğimiz değerli ku
mandana 

askeri merasim yapılacaktır 
Diyanbekirde vefatini evvelce •~•

ıür)e yazaıgnnız Ko'!"!""f''l""""?I v ~~ - · -

cenazesi diin ak-
§Brnkl Toroı eks-
preıile Haydarpaşa 

istaıyonuna ıetiril

miı ve oradan Gül 
hane hastanesine ge 

çirilmiıtir. 

Merhumun cena
zesi ,bugün ıaat on 
birde Gülhane has-
taneıinden 

merasimle 
lacaktır. 

a•keri 
kaldırı 

AskMi cenaze ml. 
raıimine hastaneden 
haşlanacak ve Beya. 1'.cnan merhum 
zıt camiinde nihayet 
verilecektj.r, 

Burada cenaze namazı ki·~ınrlık ~an 
sonra merıhum otomohilte şehjtJiğe _gj-_ 

(Ilevnmı 2 inci sahifede) 

' 

• 

mektedirler ... 

Seliıı~e gitmiş olan Bükreşte çıkan 
Turentul gazetesi muharrirlerinden Bay 
Romulus Dianu Bükreşe dönmek üzeı.e 
S i a yrı ı..:: ş~h u.oz~ g lıniş ve Per.a -
palas oteline inmiştir. Dün Romen met 
le t.ışımı.z ı z iyaret1e Yunanistana vaka
yii etrafında bir müddet görü~tük. Ro
mu.us Dianu'nun bize verdiği habere 
iJ'?re Yunan isyanı Kanunusani sonla .. 
ı';İıda h·•'•mak üzere hazn-lanmışb. Yu
nan Dış ·.. kanı Bay Maksimos o zaman 
Balkan an tantı başkanı bulunuyordu. 
Bay Maksimoa Balkan andlaşması bat • 
lıanlığını tubabn ilk haftasından sonra 
Romanya Dışiıler Bakanı Bay Titulesco 
ya devretıniıtir. Halbuki Venizelosun 
maksadı İsyanını Balkan andlaşması baı 
kanbğmm Bay Maksimoı'tan Bay Titu
lescoya geçmesinden evvel ç•karmakb. [ 
Bundan anlatıldığına göre İsyandan ta- ~ 
kib edilen gayelerden biri de, Yunanistan 
iç siyaıetinden evvel, dış ıiyaseti üze -
rinde mühim değiıiklikler yapmakb. • 

ro--·amı 2 ... ci sahifede) Bay Maksimoa 

;:~~;:;1~:~~:;~ir;~::: :_asi;;'" ·~ .. ;~ ·~u•;·;, Tel sizle imdat isti yen bir 
Bay Çaldarisin mıthu enIZC OS 8 OSa •• 

Bay Çaldariıin nutku ıudur: d k t ld 
feı~~~~a~;:7ı::!~:!!1 ~r.::~:: Gönderi'di vapur un ur arı 1 
hükümete, 4 s.ene süren İ6raf ve suiis
timaller neticeıinde tamamen harab ol
muş bir memleket devrettiler. 

Jki sene süren çetin gayretler, bize 
1'!'kahat devresine ginnek imkanım ver
di. Remiz ve bayrağımız daima kanun 
ve ahlaki nizam oldu. Bütün hayatını 
vatana fena muamele etmelk için kulla· 
nan habiı ruhun remzi iıe, kanunıuz• 
luk, karışrkbk ve cinayet olmuıtur. Fa
kat kanun ve alılik daima galebe çalar 
ve bu defa da muzaffer olmuştur. 

Devletin parasını, yani halkın para -
amı alıb götüren oefil kaçaklar, yaban
cı topraklarda ilticaga·h aramaktadırlar. 
Biz, Yunanistanın dahilde diifmanlar • 
dan kurtularak hepimizin iftihar edebi
leceğimiz kuvvetli ve müttehit bir dev
let 01-bilmeıi için yeni eıaılar dahilinde 
Y unaniıtanı tensikte dalma halkın ira
desine istinad ederek azim ve israrla ça 
lııacağız. Yunan uluıu, kanunun clai • 
ına hakim olacağından Ye bu suretle 
tlmdiki neslin artı!< hiç bir zaman hu IOll 

on günün manzaramı görnıiyeceğinden 
emin olsıın, ulue, hiikılmete ltimacl et• 

ROMA, 13 (A.A.) - Aver"'f 
Kaosos adwıma Venizelos ile karı· 
ımdan haıka 100 kadar adam çı
karmıştır. Bunlann çoğu zabit ve 
zabit vekilidir. Bunlar, Scarpanto 
adaıma gönderil~lerdir. 

Yunan par]imentosu azaıından 
üç kiti ile Venizeloa ve kan.sı Ra- ' 
doı adasına gönderilmiılerdir. Si
yasi mülteci addedilmekte olan 
Venizelosçular, nezaret altında 

hürriyet rejimine tabi tutulacak -
!ardır. 

sin, Vatan bütün Yunan ulusunun mü
zahereti ile elde edilen biiyiik parlak 
mnzaffefriyetten dolayı ordu, hava, do
nanma, jandarma ve polis kuvveUerine 
bor;lu olduğu minnettarlığı asla unut
pıryacaktır. Bu büyiik muvaffakıyeti mil 
dafaa edec'eiimllx!en emin olunu:ıı. Hal 

(Devamı 5 ind sahifede) 

Yusuf Akçora sevdiklerinin ııe tal ebesinin elleri ü.eiind'e ebedi 
metfenine götürülüyot 

Yusuf Akçora gömüldü 
Merhumun cenazesinde söy ~enen 

nutuk .arla hayatı ve hatırası anıldı 
Evvelki gün vefıııt ettiğini yazdığımız 

lstanıbul saylavı ve Üniversite profe • 
sörlerinden Yusuf Akçoranın cenazesi 
<Jün talebenin ve dostlarının omuzların• 
da kaldırıldı ve şehidliğe gömüldü. Saat 
10,30 da Haydarpaşa Entaniye hastaha
nesinden kaldırılan cenaze Şirketi Hay
riyenin bir vapuru ile Sirkeci rrhtımına 
geçi . il erek, burada bekleyen dostları ve 
Un. vers.te t~lebesinin elleri ijzerinde 
Tr n1v :-- y cad ,?e~ i takib edilerek Sultan
E.:b .._de g:rl.i:rildi. Nam'lz S .ı tana"\med 
cami.~ıde k~: ın .. :ıktan sonra, 1Jradan Ee • 

yazıda gidildi. Tabutu, lslanhul vali ve 
!je)ediye reisi Bay Muhiddin Üstündağ, 
Bay Hamid, üniversite rektörü Bay Ce
mil, Tarih Tetkik Cemiyeti üyelerinden 
Hasan Cemil, birçok profesörler, talebe 
ve Akçorayı sevenler takib ediyorlardı. 

Alay Beyazıda varınca, Univerıite 
kapısı önÜnde durdu. Tam kapımn önün 
de hazıl'\anmıi olan kürsüye ilk olarak 
rektör Bay Cemil çıkarak şu sözleri söy
ledi: 
~ Profesör Akçora Yusufun tabutu· 

(Devamı 2 inci sahifede} 

Lodos dalgaları içinde bocalıyan bu 
büyük vapur nasıl kurtarıldı? 

OllDllnİyedeki tel•iz ı.. 
tasyonumuz, dün öğleye 

doğru lstanbula 45 mil 

mesafede bulunduğunu t 
bildiren bir vapurun im-
dat telaizini zaptetıniıtir. 
Bunun üzerine derhal " *İ~!!' 
!akadarlara ınaloimat ve-J--"~-~~l 
rilmiı ve Lanina ismin· 
deki l!ahliııiye gemisi Mu 
maraya doğru hareket et• 
miıtir. Linina, Mannara 
Ereğliıi açıklarında laveç 
·bandıralı Sevenor gaz ge

misine rastlamıt ve imdat telılzl verdiği 
anlatdan hu vapuru yedeğine almııtır. 

F oııkolo acentesinin malı olan 11 bin loli 
(Devamı 2 inci sahifede) 

N 
YAKINDA 

1 - Almanyadan getirttiğimiz, 1935 
modeli, en mükemmel bir Rotatif 
makinede, 

N 

2 - Memleketin içinde ve dışında, bil
ha11a bizi en çok alakadar eden 
komşu memleketlerde, Balkanlar· 
da vücuda getirdiği büyük iatih· 
barat teşkilatiyle, 

3 - Halkm sevdiği, beğendiği, değerli 
yazıcıların makaleleri, fıkraları, 
romanları ve diğer eıerlerile, 

Ôzü . Sözüne u.ggun 

Yalnız doğruyu yazar 

CUMHURiYET TURKIYESININ BUGUNKU iLE
Ri ATILIŞL"'Rl~I · G9ZONUNDE CANLANDIRAN, 

BU HAREKETLERiN SADIK BEKÇiSi Vli 
KORUYUCUSU OLMAGA ÇALl.ŞAN, 

-BUYUK BiR GUNDELIK H~LINDE ÇIKMAK- iÇiN 
' . . . 

HAZIRLANIYOR. 
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Venizelosun maksadı !HARİCi HABERLERi 
Balkan antlaşmasını 
baltalamakmış 

Alman.qada havacı 7ık 

Al V · h Midilli valisi vazife b 
manya ersay mua e- Türklerden heyecanla 

ş ·na 

bahse (Bqı ı uıci sahifede) 
Çünkü isyan §Ubattan evvel çıkanldı • 
iı ve bilhaasa muvaffakıyetle neticelen· 
diği takdirde Yunanntanrn Balkan and
lapnaundan çıkar1lnıaaı kabil olmasa bi 
le, Venizeloıun yapacaiı darbei bükU • 
ı Yun •. ı;t.ını..ı öaıkan andJqrnaam 
da.ki rolü biraz hafifleıtirilmiı olacakb. 
Hatta is)'a.DI müteakrb Dıı BakarJıim • 
dan çekilen 8q ~·- İatİfall ela 
lnına delil olarak gösterihnektedir. 

lapa b.nıketinde .ki YU....Utaa 
" Make4aayada • büyiik roli oyaa • 
,an general Kamenostur. General Ka
m ::nos sadık bir venizelist olmakla bl
mamlf ,,. aİP8İ prapecaad.larda büFiil& 
bir !Jet olınuıtur. 

R-.. m•WrtapnDm biae _,. 
diiine c«e V aaizelos Y unanistannı 
Bu ıariıtanla birlikte bir ltalyan poli .. 
tikaaı t.akilt etmeai için GeaeraJ K.menoe 
vasıtaaile propaganda yaptırmqta. 

is1an ba.reketinin KiıımwaaDide bq 
Jayamamaam:a sd>eblerine gelince: Su
pun da lunalann pek fena citmeainden 
n orduda Wi derecede mühimmat bu • 

- • .ıl .n: ı ac.!Juıgı oaıoer ve-
riliyor. BwMlaa laqka Ni.aanda 7ap1la • 
cak ayan &1&11 intıbababnda v eııızelist 
le n uvaıftak olamamalan ihtimali de 
isyanın tacil edilmesinde imil olmuıtur. 

V enı ...... 1 .ı kimlere güvendi? 
Venizeıl05 isyan hareketinde en zi .. 

y d kim c..ore güvenmiıtir? Vonizelos 
isyanda bir taraftan deniz kuvvetlerile 

_ •· uı.w adcı.ar halkına ve bilbaa-
sa Makeclonyada, t.amiınen kendiaine ta 
raftar olan mübadil muhacirlere güven· 
mİft.İr. Maluıcirler ilk önce Venizeloaa 
tar.ftarbk etmit Te isyan bazırbklann• 
oa kenclıline yardım etmiılerse de, son 
zamanlarda artan ikbaadi darlık bunla
nn hik.Uınet tarafına seçmelerine sebeb 
olmuıtur. layaa bafladıiı aünlerde Ma 
ke oııyada d.arı k ve ukıob artını~, bu • 
nun uzaiae lıükUmet on bet gün için mu 
vakkatea '*' moralOl"7UJD ilin etmiıtir. 
Para donbamdan pek bunalmıt bir hal 
de bulunan halk nihayet hükUmet tara
fını iltizam etmeie med>ur olmuıtur. 
V enialo1t Y uaan komüaiatlerini de i • 
let olarak kullanmaiı unutmamıfbT. Ka .. 
valada ciltçi f rkası mensu'hlanndan Saf 
yanopuloe, V eni7.elosa yardım vadetmit
tır. Sofyaaopab V enizelcala ekserisi 
komünist olan tütün ameleıi ara5tnda İr· 
tibat vazifesini gôrmiif ve bu sayede 
konriinisUerin yardumm temin etmiı iae 
de vakayi kendiriniıa aldaadığım gÖı• 
tenniftir. 

Komünistlerin müz.ahereti 
Komünistlerin bu harekete iıtirak et 

meleı-i n sebebini de Romen me..lekta
flllUZ Ba~ Diama ıa suretle izah ediJ'Ol'z 

Son aenelerin iktısadi buhranı üzeri-

ne Kavala, Serez ve Dramada çiftçilik
le geçinen halk zirai mahıulAtın pek pa· 
ra etmemeai üzerine, siltçiliii bırakmıt
lar ve tütün ameleliği yapmağa başla • 
a tar~ı. "':u.ııarustanda tütüncülük pek 
ileridedir. Bilhaıaa Maniıpulaayon pek le 
nkki etmiftİr. Yunan tütünlerinin her 
zaman Avrupada müıterisi bulunduğun 
elan çu t~Jer tütün ameleliğini daha kir 
lı bulınutJarda. Fakat mesele buaiin ta
mame l aksi olmuftur. Yunanistan ha
riçtdö mütterileriaia mühim bir Jaamı • 
Dl k y .. etu.iftır. tsıihaua AlmanyA, Ya
nan tütünlerinin en büyiik .bir müıteri
at olmat11an çıkmııtır. Bu ad>eble son 
zamanlarda tütüacülülde de bubnn 
baılamııtır. Birçok ameleye yol verildi
ii aibİ, baza yslenle maele, ücnıtleriain 

indirilmesi üzerine grev yapmıılardır. Bir 
çek tütiin atölyeleri kapammfbt". Hüku· 
met ameleyi bu vaziyetten kurtarmak i
çin onlara arazi vereceğini vadetmiıtir. 
Şu prtla ki tütün amelelili yapmıyacak 
lar n köylerine dönerek çiftçilikle met
aul olacaklardır. 

Ba hal, tütün ameleainin önce isyana 
taraftar bulwurıalarmda imil olmuıtur. 

AJalar abloka edile~kmif 
isyan basbnldı- Fakat adalara aıim 

IDlf olan asilerden bir kınm elan mu • 
kavemet ıöstennektedirler. Bunlan leı· 
lime mecbur etmek için bükUmıet.iıı bu 
adalan tı;bloka altına aldığı haber verili
yor. Bu aurdle hariçle irtibab kesilen 
'bu adalann, açlık tehlikeai karJıaında ni 
h :ıyet talim olacaldan muhakkak sibi· 
dir. 

Aıiler donanmayı ncuıl de 
ge~irmi,Zer 1 

Diier taraftan Yunaniıtandan verilen 
habere göre asilerin donanmayı ele ge
ç.i.rmek için, hükumete taraftar Olan •· 
ır.irallerİ gafil avlaruak yollarını aranuı
lar ve bunda muvaffak ta olmuılardır. 
Ofr rivayete göre isyan çıktığı gece, Ve
nizelist olan kumandanlar, büyük riit • 
beli kumandanlar ve amiraller terefine 
Atinada bir ıüvare tertip etmiılerdır. 

·Kumandanlar ve amiraller bu ıiivarede 
dansetmekte ve eğlenmekte iken Veni • 
zelist olan zabitler donanmayı Salamia
den çıkarmaia muvaffak olmuılardır. 

Bir lngüiz gazeteci•i 
ingiliz gazetecilerinden Bay Harold 

Gorden Tarde7.0 dün Selinikteıı ıeJıri • 
mize gelmiıtir. 

Limanımızda alıkonulan Yunan va • 
~urları hakkında yeni bir emir gelmemiı 
tir. Ancak İsyan bastırıldığı için Yunan 
hükUınetinden bükUmetimize viki ola• 
cak iş a göre hareket edileceği tabii -
dir. Bütün vapurlann bırakılma emri 
beklenmektedir. D6n de limanmma bir 
Yanan ~uru gelmiı, alıkonulmuıtur. 

desi• 01• resmen bozuyor ,. _ lZft!I~: 1~ f Müliyet) - Ayvalı.ktan ıehrimize gelen~-
J."1' valuı ile ıki mebıu arkaJQfl Atınadan aldıklan emr 
yarısı T aşhisar vapurile Midüliye hareket etmiflerdir. Vap 
nı Bay izzet teki il edüen ücrete ka rf1, Joıt milletin vali.ini 
larım parasız götürmeği milli bir o azile bı~liğini •öylemi, 
arkadaşları Türk milletinden memurlarından lelaketli gü 
dükleri yardım ue kanl_qlikt.en heyecanla bal..etmiflerdir. 

Almanya bir Nisandan itibaren bir hava 
teıki. atı vücude jletireceğini bildirmektedir 

LONDRA. 13 (Huauai) - lngiliz, cdığr. taksim edilmekte olan hava mn• 
Alman ve Fransız hava atqeleri Alman cudunun yekünunu ve malzeme mikta• 
bava aazirile kooutarak, Almanyaıua nm benüa tayin edemiyeceiini 'bildir• 
hava vaziyetine dair suallw sormutlar· miştir. 
dır. Bunun aebebi baYa uzlaımaalDI...... lneilten mabafili, bu haberlerin, Va 
zuu bahaolduiu fU sırada Almanyanm M)' maabedeaine muhalif hareketleri 
ha.a kunretlerini ~ilmek endi!eaidir. nunen bildirilen ilk haberler olduiuaa 

Havu onuhahirinin verdiği maliima • 
ta nazaran Bcr!indeki lnciliz atafesi, Al 
anan han bakanhğı:un yeni zabitler N• 
dıiım bükUınete biJdirmiftir. 

Almany.ı bir niıl\ndan itiberen reı .. 
:ır.en bir ıulceri han l'eJkili~ TÜcude ge
tirerektir. Du tetkı1at mucibince Alman
ya, beş kllra hava mıntakasile bir de 
deniz hava mıntakauna takıim oluna • 
caktır. Hava orrluiu henüz t('ıekJriil et: • 
memiştir. 

Hava bakanlığı sivil ve askeri bava-

Fransı ..... · 

35 bin tonluk bir 
hattı harp 

gemisi yapacaklar 
P ARiS, 13 (A.A.) - Bahriye ~· 

ramınm 1935 senesine ait kısmına mü-
l'eallik olup mebusan meclisine verilen 
kanun Jaydıaaı 35 bin ton hacminde bir 
batb lıarp gemisinin inıuı kararına es· 
babı mucibe olarak deniz muahedelerine 
imzalannı koymuı olan diğer devletlerin 
bu bacimde gemileri daha timdiden kı • 
zaia indirmiı veya bu kabil gemiler İn· 
.-sı tasavvurunda olduklannı bildirmiı 
bulunduklarını hatl1'1atmaktadır. Baıbca 
deniz devletlerinin bu azami liacmi in • 
dirmck husuıunda anlapnaları temen • 
niye ıayan olurdu. Fakat deniz inşaabn-
hali hazırdaki beynelmilel vaziyeti Fran· 
sayı bugün için hacim itibarile inşa e • 
deceği gemilere tahdidat yapmaya mec
bur etmiıtir. 

kaydetmektediT. 
İngiltere kabinea~ bu mesele ile met 

gul olmakla beraber ~UM hayret etmek· 
l'eclir. Çünki Bay Baldvin aJlarca e't • 
•el "JDecliıte alman as~eri havacdıtmın 
inkişafından babaetmitti. 

BERLINt 13 (A.A.) - Havas mu • 
bab.irindenı Alman hava bakanhimm 
Franuz, İngiliz ve ltalyan hava ataıa· 
lerine verdiği malUınat. V enay muahe • 
desenin kat'i bir ihlili def~t, fakat nazi 
fırkaaınm "ltak&atlar politika.aınm bir 
tatbiki,.dir. 

Makdonald hasta 

BaşvekAletten 
çekileceği 

rivayet ediliyor 
LONDRA, 13 (A.A.) - Bay Mac • 

doaald odasından çıkmamııtır. Doktor, 
aihhatinde büyük bir iyilik görmekle be 
raber, kencfuine çok dikkatli davranlftaoi 
ııru tavsiye etmiştri. 

Ba§ihakarun sıhhati, Parlamenlb ma
haEilinde endiıeler uyandmnaktadır. 

Bu münasebetle lvning Niyuz diyor 
ki: 

"Dostlan kabinede daha az yorucu 
bir vazife almak üzere Bay Macdonal • 
dın hükumet idaresini bırakacına kani • 
dirler. Zannedildiğine göre Bay U,\cdo
nalc:l, bugün Bay Stanley Baldvinin yap 
makta olduğu medisihas reisliği Lord
luğunu üzerine alacak ve Başbakanlığı 
Stıuıley Baldvine bırak•cakbr.,, -- -

Hindistanda 

Ormanlarımızın korunması 
ANKARA, 13 (Müliyet) - BClfbakan~ık bütün Jeolet 

usuelerine bir tamim yollamlfhr. Tamim~ ormanlanm 
ziinJen harab olmasını önl.melı üzere bundan böyle lıö 
sını bildirmiftir. 

Asi tabte!bahir Pireye döne 
ROMA, 13 ( A.A.) - Aai Yunan tahtelbahiri, hala P 

lunmamaktadır. Bu talıtelbahirin Averol 11ibi Pireye •itm~ 
bi karaya ''kmıf olan zabit:erle tayla arasındaki anl"f 
ğu ue taylanın gemiyi biuat kullanarak Pireye götürmek 
de olmadıklan zannedilmektedir. 

Asi filo Sa/amin tersanes 
ATINA, 13 (A.A.) -Averof Üe üyan hareketine iftİ 

lan diğer gemiler, Salamin terlllUteıine gJmiflerdir. Yal 
tahtelbahiri müıtunaJır. Kısmi ıurette aıkerlik terhl.ine 
Hayat, normal vaziyetini tekrar al mııtır. 

ATINA, 13 ( A.A.) - ltalya hükUıneti, Yunan hükıimeı 
leri dün Patmoı'da karaya ~ılunlf olan Kat110nu tahtelbahiı 
nistana götürmek üzere bahriye zabitleri gönderme.ini üt 

Yunan Ô.gan reisi yakala 
ATINA, 13 ( A.A.) - Havcu Ajanııntlan: Ortadan kal 

rem Gomatcu tevkil edümiıtir. 

Bütün Avrupa hauret içi 
LONDRA, 13 (A.A.) - Reuter Aajnsından: Deyi~ Te 

tesi yazıyor: Venizeloı gibi mümtaz ve vatanperver bir atlı 
tlar Küstahça ve cinai bi.r tesadüf iıine girişmif olmasınd 
rupa hayret içindedir. Bu defa Venizelosun devrilmeıi 
laşılıyor. Ve ihtimal bu modern temiıtokle'yi ebedi menlı 
ta ki hükiimet zaferini fena kullanarak hisı~ptı tahrik etil 

Kamutay dahili niza~ 
mesinde değişiklik y 

Çünkü böyle bir tahdit ancak bu qe -- • • a • • 
müıtereken muyaf~t edildiği takdir- Yerli Prensler t~mel yasası Bütçe encümeninde aza sayıs! 35 e ç 
de bir kıymeti haiz olabilirdi. Yüksek 1 d d A d d• 
bahriye mecliıinin mütaıeanna tevfikan kabul edebilecekler Diğer encümen er e e za a e ı a 
projede parlamentodan 1 ikincikiuıun (A.A.) 5· asal ANKARA, 13 (A.A.) - Kamutay 1 karılmıştır. Onbeıer aza 

· luk !ı.;! • b. BOMBA Y, 1 - ıy ma· L--u··a H···- Sakanın ba•kaıilıgw ında teıkılatı esasiye, güm ·· 1937 den sonra 36 ban ton .uunq ır bafilin ~nmna göre, dünkü gün Hin • .,.. --- s ıbh 

K l K B •• •• ·· ı •• hatti harp gemisinin lugiha konulma- distan umumi valisi ile Patiala mihrace- lop1anmıfbr. Toplanb açdclık.tan sonra arif, maliye, nafia, s at Orgenera enan Ugun gom u uyor . ka . • kürsüve •elen teıı.kilab esaaiye encüme- menleri azalıkları da yirl sına prensip ıtibarile rar vennesı ta- si arasında geçen görüıme netıceıınde, ' • s 

ikl. · k d f-.ı-'-~- h. lop olunmaktadır. yerlı· prenaesl-1n icabında federal bir Dİ mazbata muharriri Refet Canıtez miıtir. 
:r ~ 1 !.1:1 1 d 1 d temel yasası kabul edeceklen' anl"•ıl • ursa • ana s ~un m • u eiUUUan 

(Baıu 1 m· a· --'-=fede) ı dan fer ıime a ar cuaaa.rane ız • ---.. (8 ) T -'- U ('"'=--- ) taraf M'"t -'--L- lstanbul 
lürülecck ve orada gömülecektir. Def· metler, t k. dir ve ta hııer e o u ur. -s .ı-"-il" . . d 1 b nclmilel kadınlar 

M ·-'- lif -'--da •-dem Yenı· Bulgar sefı·rı· mıı .. -. Zı'ra, lngı.lı'z hükfıme•: g--en dan kamutay U4ll ı nazamnamesın e ya- an ey n·ınde "--ulu---•- a· stiyenler cenazeyi °" ı.-nte zama_ 111&1". &1 zaınrnı, UT ..... -~ -•-1:ı: d"l dil" .. _c._daki · • b ıı--1 b dola 
., IUDlll& d h. 1 al Bombay konferansında tesbit! edildiği pılınası toıuu e ı en ta iıt eLfllDU ıının u _,. an sı ~ 

t obille t -•·!p edebileceklerdır. haı ~. •·.ta;ı;at, JJDtiyaz ma a.,a an • SOFY"' 13 (A.A.) D • 1 • .. j. • 1 .. __ ... ki --•· ta ul il · 
om M-L~-- .... _, terc:ümaİ mıı, kılıç, albn saat gibi mükafat18t' da "' - ıı ı§ en gibi mihracelerin himayesi çin gereken encumen nu-.tai nazanm an a ..... AAt es ~pos P ve se~ en 

.... ı1&UH&U• '"" Bakanlığı ıiyaai itler müdürü ve Bul- tedbirlerin en eaashlannı kabul etmiı kamutay üyeleri sayısına ıöre, nizamna nun layihası ve seçım ~ 
Korpoeral Kenan, ordunua defer- kazanmı§tlT. gari.tanm eski Ankara sefiri Bay Te· g·ıbı.dı'r. mede gösterilmiı olan encümenler aza lel görülerek tetkik en 

1. •-·- .ı--•armdaındı. 302 de latan- Merhumun çok kutlu hatıralan ara- d p 1 f B 1 . .. h 1 .. b .. 1 .. • 1 O D' (K' ı ıuuu.nuaıu 1 de rd Bunlar o or av o , u garıstanın mun a o- Patiala mihracesi, kralın yıldönümü mikdarma gore u encumen ere uye ae- mıt o an mer ınç 
bwda doğmuf, 318 de süvari mülazım. sıııda değerli eseJ'. eri bii~a ~ ida lan Ankara elçiliğine tayin edilmiştir. ıenlik erinde bulunmak üzere, bugün çilmesi dolayısile bugün üçyüz doksan (Kastamonu) nun sayla 
lığı ile baıbiyeden çıkmııtı. Gerek tat- ar~ında .. (Küçük ve .• ab" se notl ) . Tedb"ırler kaldırıldı Londraya hareket edecektir. dokuz üyeden mürekkeb olan kamuta .. dı.kı hakkındaki 
bibt ve gerek manevraıardak.i isabetti re ile alakalı akademı t ıye an yın ruz o'D dört üyesınin açılota kaldı- kabul edilmiıtir. 
teclb:rleri ve yiikaek zeüa daha o za- ile (Büyük harpte Iran cephesi) adlı ATINA, 13 (A.A.) - Atna ajansı L h d• d ğmı ipret etmiı. bunlar içerisinde enOÜ• Kamutay 21 Mart Pg 
mandan uzağı ıören hmct lnönünün iki citlik ve ask~ m~ualarda basıl· bildiriyor: Orfi idare icabı ittihaz edil- a ey ıvanın a menlerde çalıımak istiyen arkadatlar bu !anmak üzere datıl0mııt gozıinden kaçmamıı n oaun tef'tİki i- IDlf hir çok yazı n vu • miı olan tedbirler kaldınlmıştır. Gem Junmuı tabü olduğundan teıkili.b eaui - -
le harp akademisiae Pmifti. Ye tayyare seferleri muntazam olarak A } k ye encümeninin kamutay ihtiıas encü • T •• k• 

Kenaa onula tehailini bitWikten Yusuf Akçora bqlamıtır. rnavut u ve menlerine yeniden 85 üyenin daha ila- ur ıye 
sonra yüz ilaphia &ıelfi ederek, müa- veıi için yaptığı teklife iltihak ettiğini 
takil süvari hvau erkim harbiye rei.. Go .. mu .. ldu·· , . d d . Yunanistan işi aöylemiı ve demiıtir ki= Çekoslova 
liiine tayin edildi. Balkan harbinde l eiSİzJe İffi a "Yabuz Hakkı Tarak Uı her encü • 
bu vazife ile yararlı.klan cörüldü. Bal- • YunaniatC111la Arncwutlult araaında mene müteaaviyen beter üye ilavesini ANKARA, 13 (A.A. 
kan barGN De umumi harp aruında ha· (Baıı 1 incl sahifede) J t• ecnebi ekalliywt mııekteblerinclen do • tekljl etmektedir. Halbuki bazı eacü. vakya reiaicumhuru s., 
dut komisyonlannd.ı ve büyük erkiım nun önünde 90nsuz bir acı ile eğı1iyo. s ıyen vapur layı bir ihtilal~ oe Arncwutluk menler vardır ki, Tazifeleri t•ımmen.. dönümü münasebetile 
harbiyede çah§b. nam. Akçora! admı )"DJ'dun her :rerinde (Bap 1 lncl sayfada) hiikümeti Epirdeki Yunan çocukları· dari maıbiyeUedir. Bu aibi encümenlere türk ile müprünileyh 

331 de binbaıılığa terfi edilerek ı. herkes buir ve sayardı. Evet hemen hacmindeki (Sevenor), caz )'iiklemek 6- nın mcktcW.rindc nımccr öirenm•l• • fazla üye ilavesi halli mazarrat tevlid • daki telaraflar teati 
b_.ı.• herkes ve hele her a·...ım senden mutla· · A • l t B "ne m• L-- •• -' raktoı on üçiinc:ü kolordu erkanı ııııvı· 7

... zere Batuma aidiyordu. ruıe mcını o mUf u. unun u.zen debilir. Diğer taraftan~ encumeu.ıer· Çekodovakya reisi 
y• reialiP.. geçti. O sene nisanmcla b bir ıey öğrenmiıti. Onua için yurdun lmclat istemeai sebebi de müinesia- .. ı. Lalaey dioanut11" intikal •tmifti. de vardır ki, bunlara da ehemmiyetleri Muaryk 
Iran banıkitmda büyük yararlıklar cöa- bw yerinde, berke• senin ölümünle tim de hir sakatlık inz olması ye cla.Jaalama Din ba ,.,_.,a ıa tefırrah aldılıı dolayısile daha fazla ü1e iliwıai lWin 
teni. Baim.La diifmesi üzerine kol- eli. benım kadar benim duydaium aayı teairile saibia oban:aU tehlikesine.... LA HAYE, 13 (A.A.) - ArnaYUt selir. Sonra layiha aabmi Tarik Us en-
onla &aka döw'ek, harbin sonuna im- daymaktadır. Akçora Yusuf, Mil deierli m bhrwsıııbr. laktaki ekalliyet mektebleri baklan• cümenl.erde müzakere nisabı olan üçte bi 
dar Dicle bo--.aaki muharebelere itti-- bir profeaördün, inanlı bir alaıçu, bir da daimi cliTan, ArnaYUtluk bqbaka· ria dörtte bire indirilmesini istemekte • 

,,. ... au Türkrü idin, bi1-in bir taribri idin, ter•· Tablüiye Yapma (S."eaor) gemial • m Ba• Methi F-.-i'J'i dinlemiftir. ... · L.... --L-1-t et. rik etti. Kaymakamlıja terfii 339 da- ,. .. ,. ni din ... t 13 de lirnannmza ~tir. 1 • -Y-- • dir. Encümeoınız -na ~·- e 
clw. Mütarekenin ilk yıllannda Musul- temız oir insandın, sen yurtta vazifeye Makinesincleki ıt.- tamir _.1:1...1!L .. __ _ Bap•kan, tarihi dellil söatermittir. memektedir. Çünkü bu takdirde yirmi a· 

b .. ··ı. b-:c.lılıgm,w vn•d&eYerligwin, ulus aeverli • ~ _._ --.ı. Baw Polı"•:• CM".a. ~ten iatia da ~, __ 1...1-.L ol L!- -daki :malzemenin ~ uyua aa , -- ra Kö.tenC8J'e hueket eclecektir. ı ._ za n mliı-- an &ı..- encwaen o za 
z.•-r ...-...-....:.-. ıwın ömeii idin, ezelden hürriyete bağb.. W etmit, Te ba tarihi dellilia aad.. man b- aza" ile M-timaım aktedebilec:ek 
-sıc ·---· 

1 
•lı Serwri Wr -v:. -*"rültlü ,..._ y .. _._ L:!!.'-"-...:-:.. ....... ubi Epir • -e u··.,. :~. ile -•-~-ı"yeıt •---an v--L"ıle-lığın, iatibdatta st:ni sürgünlere iletti. h- ··-ı-· •- ._..,. -- auauuavu- -- .. .,. _ ~ IUU" ..,._,, 

htildil • icule&.i •ı • zaman tiklAle bağbhğın seni kara günlerde, kur Şehrimise selea ........... l'öre. s.. ele Yunua kültürünü muluıfm için bir cek demektir ki bu itibarla tadil teklifin 
kayın.ı,.• Kea•, lauaeaduı albnda- taluı söbeii Olan Ankaraya iletti. Sen o brya nehri aPı ciYarmda ..,seri bir uaul el~. Te muairrane aarfetti deki bu teldi encümen nazarı dikkate al 
ki fırbu ile Diysıhek:ir tanıın..ıada rada uya .. •ya da karJ1 .. -. Fakat herıev. mayin sôrii!müftiir. Bu YUİyet., gemi li ı•Jretlerin haklı oldufunu meyda rak · d-'-= ekli ld ~ • 
bu1unu~ 335 te Ali Bati ia-,aama - uu , ıu ___ .... _ _: __ -e ,.a:..._ -•~L-.1_..1 __ cı • na ,.,, ____ ...... __ b••ka bi .... y ifade et mıya mzımuumıe ~ 1 o usu cı 

Miıı· · · · den çok seni çeken kitablarındı, tale • Ym"UCnDe .. -.-- --- ııııu r-IUUT.ma&uua -s ·...- bi bıraknutbr 
Viranıelbir tanıfmda ı aııreü H • bendi Ona tekrar kavuıtun, Ankara Hu dirilmiftir. Seneri ma,U. aramnalde.. mediiini aö.,lemittir. Divan reiai Sir Bu izaha~ müteakıb maddıelere ıe-
1anlarmı biıt»iri ardı ııra baabrdı. 336 klik ı!Jmlteainde 8 ıene sıyaaal tarih o- dır. Sesil Hönt, ali.kadar devle\lerden · çilmesi kabul edilmiştir. 
da kolordu laummdam ftikili o&arak __ , .h . ~·d-'.-!- mütemmim i:alaat istemek bakkmı mu- u-ddelen·n ıo··ru'"ıu··ı_....: .. de -cu·· • ük cbm- kuttun. Sıyaau tan sema .-.ı aK1n11 • b ·ı· · uua ._.. --Gaı.iantelt mudafaaamda bir.,• ~- den b·ın·d·ır. ---- L- E hafaza ederek, m:ızakerenin İtti ana -nler,·e .-~. fdruac.:..K muvazzaf kitip. •-ı d-'-·-.._ Bü· • .::.ı... erkim harbiye ve murtu.~ -,mde da dttıi-,.t fa bı·ı.1:-: .. ~-. ....... - s-
aca- ~- s- · · ka Biıbç yd evvel gene ltöyle bir in· kültesi Tarih ıııbeai .... muf talebe.in- ..... ....._..l.U' Ierin mikdannm tea'bjti meselesi üzerin· 
Buyük Millet Meclisinin takdirlenm • u geçirmiıtin, birkaç ay derslerinden u den Ba,.aıı Bedia Salila..adia aabaklar aö-, de geçen müzakerelerden sonra bunun 
sandı. zak kallDJ§tın. o zaman bu aynlığın se- lediJer Ye beıW Mria - büia içinde Dıı iıleri Bakanına dabıli nizamnamede göaterildiii tekilde 

337 temmuzunda Sakarya ..,.daıs ıü ne kadar üzdüiünü bilirim. Seni ders dağıldı. } fi ve oldui" cibi bırakılllJUı ksbul edil-
muharmuinin baımda fırkaM ile 1ıarp leriDden ancak öNm ayırabilirdi ve itte gelen te gr a ar miştir. 
cephesine pldi ve aol cenah mlihare • öyle oldu. Eiebiyat JakUlt&Sİ b&IOSU ANKARA, 13 (A.A.) - D11 itleri Maddedeki tapu itleri maliye encü .. 
belerinde 1ta1a.a. ve ütia Aipnen kuY Bay t.Amilden sonra felsefe profe • f&hir edi :d; Bakam Tmik Rüttü Aras'ın bakan • menine mabaY'teLlir. Kaydınnı bldınl • 

Zab ct.metleri, 
nkEetmİf olduldan 
dan toara berkeaia M 

mazhar o1duklan lıalde 
nümlerini idrak etmiı 
frraattan istifade ederetı 
tebriklerimi " daha 
det ve ıılıiııll içinde .. 
hakkmddi temennil • 
Reiaicumur Hazretleri. 

Türlö 

Yddönümüm m" 
letlerinin bana bil -
raretli t*ilderdea 
mut o1duklan temennil 
mütehusis olduğum 
teıeklRirlerimi arzeder 

.,etlerine kart• MI eeMba tmaia etti • eirlerDrden hmail Hakkı ve saylavlan· Jıimda onuncu yıldönümü ınünaaebe • muı b.ı.tanda Salih Yargı (Kocaeli} 
Sakarya zaferinden sonra 41 inci mızdan profesör Bay Sadri Maksudi mer Edebipt falmlteai telel»e cemiyeti tile Iran Bqbakam furqi Handan tarahncba bir bllair ..nJmit " tM:rir k • 

fırka kumaaclanhiına aeçirildi. Bir .baınun luayatmdan, yurteeverlii.inden, pnıf. Yasal Akçıanıam bütün Türldüii aldık.lan tel,.azıaı ve ceYabı fQdur: aah:bi iaahllt verselı tapa itlerinia blll'f OD1CDJ 
müddet aoara c:ıe11alt buat komiserli • paçliiiade ittibdada brıı miicadelesi üzen ölümü dolayısile 15 mart 935 cu- Tculilı. Rüıtü Ara. Ha:.retlcri luı itibari,ie maliyeyi ve taaarruf iti. ANKARA. 13 (A 
tine, daha....,..~ ;mmtakuı ~ yüzünden ....ı Trablus Garbe Mirildü- ma günü yapılacak olan balosunu 20 Hariciye Vekili barile adliyeyi alikadar etmekte oldu. sayılı ve 19·2-1935 aüı 
mandanhğına tayin ıedaldı. 338 de mı· p.den bahsettiler. Bay s.dri Makaucli- mart 935 çar .... sünü alqamma te- ANKARA jundaa böyle bir kaydın brralaJmaun.. naımenia koatenjaa lit 
Talaylıja terfi etti. dal eoara kürsüye Uniwnite talobeiin· bir ebniıtir. Zah aamilerinia Hariciye Vekalet· ela zaruret bulmnnadığnu 1Öyli1erek ica aiaattan nisan ve ma 

Kwtuhq zaferinden aonra Kenan • .. ZiJ a .;;ıtkı ;ıkarak lıııimin talet.e na· ridir. lerinin onıııcu yıldönüınü münasebeti imada batta bütçe encümenine bile side- na ait olanları gümrük 
)'eniden kurulan harp akademisinin ba- uuna duydukları teessürü anlattın ıun Bay zahirin .özlerinden IOftl'a Anb.. le pmimi tebrik ye büyük de»tluk bilecek olan 'bir it için nizamnamede bnbğınca bqiiia A 
ıı a getirildi. Bu vazifede 341 de Is· ları .c;y ecli: l'f Hukuk fakültesi talebe cemiyeti duygulanım sunar ve 'selamet ve mu· bö.,le bir bydm bulumnunun J'el'~ ol ve merkea mücliirlükleı\ 
l .. n.>ulda birinci fırkaya kumandan ta- _ E:ir -uekteb müsan,eresinde bu de- reiıi Bay Mustafanın bir söylevinden yaffakıyetlerini dilerim. • .. _ı_ı:L! kabul edil mittir • 
Y n _.1:•dı..· - da -!...1:__ old ... Ban• ·C!-L--.ıı- mek :ı:__ FURUGI dutunu IÖylemif ve u:aJ&D • 

CUll ,,_ .....__ ierli 1'ocaınla ~rdim. .--nacuw • eoııra, tabut otomobuDıe ,.er-leıtirildi • flİr B k 1 
da:ı sonraki diier vuifeleriuden sonra teblileT Jstiklil aavaıma aid bir parça- ve cenazeye plenler tielediye tarafından Son Alt•• Funrwi Rei•iilvü:ura mı Bu• müzakerenin sonunda dahili ni .. 8 BD ar 
931 de Oiyanbekirdeki kolorclunua yı canlandırlJ'Ol'lardı. Bir an ıri)zlerim tutulan otobüslere bindiler. Bundan sonra TAHRAN zamnamede yapılması teklif edilen tadi topla 
kumaDdan1ığ.ru aldı, 931 ağustosunda Akçora Yusufun cözlerile karşılatmıştı. Edimekapıdaki ıebidliie a1dilerek mer- Vazifeye baıladığnnın onuncu 111 • lit kabul edilerek eski nizamnameye ~ö 
Korse.eenl (ferik) u öl~ ...... Onan :ranı yavaı ağladığını gördum. hum oradaki kabrine gömüldü. Mezan - dönümü münaseebtile zatı deTletleri· re 

25 
azadan tqekkül etmekte olaa but ANKARA, 13 ( 

k lonluaan i»apıda büyük bir muvaf. A'-ora oflu orada bulunanların hep!i. • J'IDln üzerine Büyük Millet Meclisinin, nin telgnfla vaki dostane duygula • . A d eli 35 · ·be- leri heyeti bugun Baıv 
·' 1 ..... ~ 1 dl • :a.._ ' M .. lki --'L nndan dola11 en aam:-i te--kkürle • çe eacümeıu aza a e . • .".e yarma · 11w· lb da -----~fa~kT~y~e~u_e_,a;.ÇA_::•ı~ma~A~s~~r~·--~--ıla.i.l:lel:imiiza.-L.....::ni~n:...z,YU~·k~se~"~in~d=e:....::m=il~li:.......:;,ka~v~g~a-a_n_n_:y_a __ ıe __ L-U~nı~·~v~er~s~~~en~ı~n,:....:.::UC".~..:...::~enı......ın~,-u-...~y~e~lllCll~~--=-;.:.:.:..:_ __ .....ı...::.......-..-.ıı.M: ..... ···d.ır-uen·-1111.JL1~-~e~r~a.za==~d~an;;;...:.m~ü-·t~eı~e-kkil ____ D_ahi~-liy_e, __ l_k~~~aa-d.~· ...ı..-n~ü~·n~u~·n...._reı_!;s ~gı-!a-'n 
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(FiiLEl3\J 
\'nnan ihtilalinin göze 

batan noktalan 
Yunan isyanı bitti yahut bit

llıek üzeredir. Bu uyan bir talaf 
Q#evi gibi oldu ama, harp korku
lııııdan titreyen bütün cihanın gö 
ıtinü epi yıldırdı. Bu taralı bıra
lıoiım. ŞimJilik geren bir tehlike 
ılen kurtulanlara mahsus derin bir 
tıeles aldıktan mnra bu ihtiUi&le 
rö:ı:üme ilifen ıeyleri beraber gö
relim: 

l - lngilterede senede 240 bin 
Yol kazası olur. Buraıla vasati 7 
lıin kişi ölür. Yunan iıryanını bas
tıran Hükümet kuvvetlerinde ö
'•rılerin adedi }'irmiyi bulmadığı
'lt resmi tebliğkrde okudum. Bunu 
ılört defa arttıralım ve bir okadar 
ılq &ilerin telefatı o&luğurru ka
lıııl edelim; yine 200 ü bulmuyor. 
8irbirine bu kadar az kıyan mu
lıtıriplere pek az tesadüf olunur. 

2 - Bu kadar deniz; ve kara har
lıj olJu. Atinadaki elzun kışlasın
ıfıa ve Struma suyu üzerindeki 
lıir bend den başka • ıranınm • :z;ik. 
'• değer tahribat yapdmadı. Bir 
l~lı gemi batmadı ••• Biribirinin e- . 
1'1ıdelri millet malına bu kadar kı
)/Qııııyan muhariblere '°k az tesa
ılı;ı edilir. 

3 - Averol zırhlısı bu isyanın 
~öbeğini tqkil ~iyordu. Bütün 
li)>aıı onun kuvvetine güvendi. 
8q gemi sonuna kadar (Venize • 
lo.) a sadık kaldı ve hatta onıı 
loıı tınnandığı ltalyan kayasına 
lıaaıar o götürdü ... Fakat İJin tu • 
/.ıııı tarafına bakın! isyan ifini bi
tirdikten sonra onu ııfururlar sa • 
lttrdık. Halbuki o telswe (Sala -
illin) tersanesine geleceğini bil -
tirdi ..• 18)'andan itaata bu kadar 
...,~Y geren bir donanmaya pek 
Ilı tesadüf edilir. 

Ben bütün bu müfahedeleri Yu 
lltı.nlıların memleketlerine ve si -
>.rai haımı bile olsa biribirine bağ
lı oluşlarına yoruyorum. Siz ne 
ılers{,ti~? 

Gelelim Kirye Venizeloıun ha
~i,. likıbetine ••• 

Söylemek gerektir iri; eğer tali 
~iridli ihtiyar siyasiye, bazı lngi
lıııerin bile uındıkları gibi yar ve 
)cıver olıraydı da partiyi ka:z;anıay
ılı, fimdi ltalyanlann elinıh ve a. 
ltnıin dilinde dol"faıı ve kimbilir 
belki de bir daha memleketini gör 
llıeye muvaffak olamıyacak olan 
bq adam büyük bir gurur ile, fQfaa 
ıı; debdebe ile Atinaya girecek ~ 
!ı. l(a:z;anan ihtilôl ne kadar parlak 
ite ka:z;anamıyan isyan o kadar ber
bad şeydir. Kimse iddiq edemez ki 
6.,ll'Üne kadar Yunanistana bir sü
lii hizmet etmiş, oraıla cümhuri -
)eti kurmuş, kral ile mücadele et
'lıiş olan Giridli ıriyaai, yurduna 
~liih çekip onun :zarCll'ına çal~şırın. 
<ıkcıt hırı bazan insanın gözünü 

lıiirüyor ve onu siyasi dalalete dü
Iİirüyor. Venizelos bedbaht bir si
)~idir. Yetmi;ılik ilıtiyarın haline 
l•ıtıdi acıyorum. 
liükumetin onun başına koyduğu 

1 ıtıilyon drahmiyi iki gün evvel a
İ'l'laamıştım. Fakat b:.<tiÜnkü hali -
ı' onun bapna artık bir diken fe· 
'rıkten başka değer fazladır. 

B.FELEK 

Almanların Emden 
kruvazörü geliyor 

~ Almanyanın Emden kruvazörü 18 
ia11nda limanımıza gelecek ve 3 Ni
~a kadar burada kalacaktır. Em • 
ı;" bundan sonra Karadeniz Jiman
~-l'ını ziyaret ede~ektir. Emden 1~2~ 
"' da bir defa lımarumıza gelmıttı. 

t M () .~ .. A 1 
Ut Banlı:aımdan alınan cetYeldir) 

13 MART 935 
'4.ICŞA.111 FIYA.TLA.RI 

1 ISttıtllAZlAR l TAHViLAT 
~~t-a.u c\abi't 96,50 
t:13 ~rıani 99.25 Rıhtım J0.75 
"krı.suıı: 29,90 An. mümeasil 53,45 

.., il 23,40 An. tah•ili ) 1 il •a.zs 
" 111 28,90 An. tahvili IJI 50,50 

11 
ESHAM 

ll.,"luıı.aı Nama 10 Re;i. lıupon•u~ 
~" lia.mi1in• 10,15 Telefoa 

2,25 
14 

17,-
13,30 
9.90 
0.95 
l,S& 
4.65 

t" >.t:ü•••İ• 97 Terkoa 
~"kit• Cumbu· Çimento 
~ttt 8uıkaaı 63 ittihat dey. 
~'-"'"•Y 29,50 Şark de7. 

1 
d.,)u hiase 26~5 l'alya 
ll•Jrıy• 1~ Sark m. ecu 

ı Ç/iK F!YATLARI 

~"" F. s:d ... 
ı, "• 
~··· ~"""• 
~-· ~···ı 'f't'"l'd;ı,m .. 

12,05 
593 

9,56,85 
60 

2,45 
84.14 

3,40,67 
1,17,.36 

64,20 

NUKUT 
Kurut 't 1 b F:'ran .. :ı. 169 

1 1\ ol.._r 125 

1 t·~r Çek 98 
l 1 ........ 23 50 
'l~l~rliıı 596 
't'"~t 213 ' ...... 23 

Prai 
Belırat 
Moalcova. 
Berlin 
Madrit 
Budape~te 
Vartova. 
Bükret 
Viyana 

(Sat•f) 

Zil 1. la••ıı;r• 
l P•zeta 
1 Mark 
ı Zloti 

20 l.•7 
20 D:naır 

l Ç•rno•İç 

19,02.90 
35,.31,25 

10,88 
1,97,68 
5,81,40 
4,47,75 
4,21,25 

79,.32,62 
4,27,63 

Kurut 

818 
18 
43 
22 
17 
55 

-·-
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Ş EH 1 R HABERLERİ· 
EKONOMl 

\

Univcrsite ve Talebe birliği kasketleri 
Odada 
Aylık toplantı 

Dün muhtelit '> e< gôrü-1 
ı ildü ve seçimıer yapıldı 

Ticaret ve Sanayi odaaı mecliıi 
dün aylık toplantnını yapmıftrr. Bu 
loFlanbda Ticaret ve Zahire boraa11• 
nın Teıriniaani mizanı görüıülmü§, 
borsa hakem heyetine on aza seçil· 
miştir. Bundan batka odaya bağlanan 
eanaf tetkilab kadrosu meclise tebliğ 
edilmi§, Türk • ltalyan ticaret anlaş· 
ması tatbikatında rastlanan güçlük • 
kr hakkında hazırlanan rapor gÖrii· 
şülmüştür. Meclis, raporun Ekonomi 
Balianlığına gönderilmesine karar ver 
mit, bazı komisyonlar için azalar ae • 
çildıkten •onra toplantı nihayet bul • 
muıtur. 

Döııiz amadan d. ariş verenler 
Bazı Alman firmaları Alman bükü 

metinden döviz müsaadesi almadan 
dıı piyaıalara mal sipariıleri vennit· 
)erdir. Alman hükı'.imeti, bu mallarm 
ithaline müaaade etmediği için sipa
ritleri gönderen ihracatçılar mü~ül 
vaziyette kalmıılardır. Alakadar ta • 
cirlerimizin ıipariıleri kabul etmeden 
~"fVel, döviz müsaadesi alınıp alınma
dığını tahkik etmeleri tavsiye edil -
mektedir. 

Nevyork Ticarat mumassiliiği 
Türkofiı merkez memurlarından B. 

Muzaffer Nevyork ticaret mümenil -
Jiğimize tayin edilınittir. Bay Jlı!uz\f· 
fer birkac J{Üne ır ... ~!li!:r yeni vazife ~ 

aine hareket edecektir. 

Barem de 
Yeni değ·~ iklik 
Layihada ne gibi bariz 

esaslar var? 
Barem derecelerinde yapılacak de. 

}ifiklik hakkındaki layihanın hazır
lığı bitmiıtir. Baremin bariz çizgile
ri tunlardır: 

Şimdiye kadar 19 derece olan ba· 
rem, 16 dereceye indirilmektedir. Liva 
kumandanı miralaya kadar zabit maaı
ları bir derece arttırılmııtır. 

iki ıene olan terfi müdeti 3 sene
ye çıkarılmııtır. Yeni haremde 12, 14, 
16, 17, 22 ve 25 liralık barem derece· 
leri kaldırılmı§ bunun yerine 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 125, 150 liralık aali maaılı 
barem dereceleri kabul olunmuıtur. 

Baremin neırinden itibaren 6 sene 
müddetle zam göremiyen memurlar, 
bir derece yÜksek maa§ alacaklardır. 
Şimdiye kadar kaldırılan barem dere
celerinden maat alan memurlar da ye 
ni cetvelde bir derece yüksekten ma
af alacaklardır. Terfide tahsil kaydı 
kaldırılacak, tekaütlük istemiyen me
murların alacakları ikramiye ölümle
rinde mirasçılarına verilecektfr. 

Duyulduğuna göre yakında askeri 
haremde de değiıiklik yapılacak, a .. 
keri ve mülki barem biribirine mii
vazi olacaktır. Küçük zabitler de nır 
derece terfi edeceklerdir. 

İran Şehinşah1nın 
Doğum yıldöı. Ü .nü 
Bugün Konsoloshaneae 
tebrikat kabul edilec!k 

Iran Şehintahı Ala Hazreti Hüma
yun Rıza Şah Pehlevinin doğuın yılı 
olması m;'.;.ıaıebetile yarm aaat 11 de 
ıe1ırimizdtki lran general konsoloslu -
ğunda bir kabul re<mi yapılacakbr. 

Şehrimiz.deki lranlılar, saat 11 ile 
il! ""'ımda, li:onooloalıaneye ~der..ı. 
tebrikatta bulunacaklardır. 

Japon scfirı An karaya gitti 
Şehrimizde bulunmakta olan Ja • 

ponya aefiri Bay Tokugava dün An
lraraya ajtmiıtir. 

Yeni Yugoslav 
matbuat ataıesi 
Yugoslavyarun Ankara sefarethane

si m::ı ~ 11 ~ t ı,c iğlne tayin edildiğini 
yaz _ığı.mtz Hıfzı 
Siyelevatz vazife
•ine b&§ltamak üze
<e yakında ıehri· 
.nizden Ankaraya 
~idecektir. 

Mum.nleyh aı
•en Heraeldi bir 
müslümandır. Genç 
yaıında memleke· 
timize gelmiş ve 
Galatasaray lise
sinde de bet sene 
tahsilden ıonra mem 
Jeketine dönerek 

h.ııı Biyelevatz yuksek ticaret mek· 
tebi kunlarını bi-

tirmiıtir . 
Bundan sonra Maliye nezaretine 

Sağda: Unİılerıtite, solda: Talebe Birliii kalsketleri 

Ünveraite fakülteler talebesi için yeni bir kuket nümunesi tesbit 
etmit ve dünden itibaren talebeler.yeni kasketleri giymeğe ba,lamıtlar
dır. Dün üniversite talebesinden yüzde ellisi bu kasketleri gİymİfler -
dir Bu yeni kasketlerin bütün talebeler tarafından giyilmesi i~in, rek
törlük talebeye bir tamim yapmıfhr. Yeni kasektlerin üstünde l.ü. harf 
!eri vardır. Bu, İstanbul üniversitesine dela.Iet etmekte<lir. Ayrıca bir 
de bozkurt timsali bulunmaktadır. Kumaşın rengi koyu laciverttir. 

Diğer taraftan, Milli Türk Talebe Birliği evvelce tesbit eUiği ve bir 
müddetten beri talebenin giymekte bulunduğu kasketi, vilayete müra· 
caat e<lerek tesçil ettirmittir. Üniversite rektörlüğü ise, bütün tal~be • 

nin yalnız, üniversite kasketini taşımasını istemektedir. 

BELEDiYEDE 

Şehir 
Rehb~ri basıldı 

-o-

Hcybeli sanatoryomunun 
hasta tahsisatı arbrııdı 

lstanbul Şehir Meclisi ılün öğleden 
sonra reis vekili Bay Necibin reialiği 
altında toplanmıtbr. Eski zabıt okun
duktan ıonra ruznameye göre bina 
vergileri hakkında Bakanlıktan ge • 
len tezkere okunmuıtur. Bu tezkere
de vergilerin iki taksitte alınması bil
diriliyordu. Ancak bu huıuata !etki· 
kat icrası için encümene evvelce ha
vale edilmjı olan bu tezkere hakkın· 
da encümen bunun kendi ıalahiyeti 
haricinde olduğunu ileriye aürmüıtür. 
Bunun Üzerine Avni Yağız söz almıı 
ve encümenin iyi çalı§madığını, tet • 
kikat İcrasının encümene ait olduğu
nu söyleıniıtir. lsmail Şevket Matyer 
de söz alarak Avni Yağıza cev•b ver· 
miş ve bu itin Mecliıin umumi he
yetini alakadar ettiğini ilave etmİJ • 
tir. Encümen reisinin bu husustaki 
noktai nazarının alınmaaı için bu mad 
denin gelecek toplantıya tehirine ka
rar verilmittir. Bundan aonra vali ve 
belediye reisi Say Muhiddin Uatün -
dağ aöz alarak (Şehir Rehberi) nin 
mektubçuıu Onnan tarafından hazır
landığını, baskısının bittiğini, çok gü
zel bir eaer olarak meydana çıklığını 
bildirmiı ve nihayet deıniş.tir ki: 

- Telif hakkı olarak Bay Oıma
na bir şey vermedik. Kendisine buna 
karşılık olarak 600 cild kitab vere -
lim. 

Bu teklif MecJiate müzakere edil ~ 
miş, b:rçok hatibler söz alarak eseri 
methetmişler ve müellife telif hakkı 
olarak 600 değil, 1000 kitab verilme
sini müdafaa etmİJlerdir. 

Neticede bu teklif muvafık görül
müştür. Bunu müteakıp bütçe müza -
keresine ba,lanmı§tır. Belediyenin idi 
maıraf]ar ile mÜfterek masrafları ve 
fevkalade bütçesinin madde madde 
okunarak te•bitine ba~lanmıftır. Bu 
arada 76 ıncı fasıldaki Heybeliada sa 
natoryomuna yatırılacak hastalar içi~ 
verilecek tahaisat mjkdarı görüşü] -
müştür. Evvelce verilen 5000 liraya 
2500 lira daha ilavesi teklif edildiği 
halde encümen bu 2500 lirayı çıkar
mı§b. Avnı ); agı.t aoz alarak buna iti
raz etmit ve böyle mühim bir me&e· 
lenin üzerinde daha dikkatli bulun
mak icap ettiğini söyle.mittir. 

Uzun süren müzakereden aonra 
2500 lira fazlası ile 7500 lira ıah•i
sat kabul edilmi}tir. 

Şehir mecliıi buııün 2,5 la ıene 
toplanarak bütçe müzakereoine de -

POLiSTE 

Dumandan mı 
Zehirlendi? 

-o-
Fırında ölen hamurkarın 
cesedi Morga kaldırıldı 
Beyoğlunda kalyoncuda Bay lpaa

lanm fırınında hamurkir Yani oğlu 
Yuka ölü olarak bulunınuttur. Yuka· 
nm odasının yanındaki bacadan çı -
kan dumandan zehirlenerek öldüğü 
aöyleniyorsa da, zabıta doktoru ölu • 
mü §Üpheli görmüı ve ceıed Morga 
kaldırı)DtJftır. 

Kanca ile hırsızlık 
Galata rıhtımında bağlı Romanya 

vapuru yolcularından Bay Piyerloti -
ye aid elbiseleri kanca ile çekmek au
retile çalmak isteyen lnebolulu Mus
tafa yakalanmıştır. 

Merd. ve:ı dan an bara 
Kartal Çimento fabrikası önünde 

kömür boşaltmakta olan Kalkavan za 
delere aid vapurda ameleden Batum
lu Ali oğlu Nevzad merdivenlerden 
ayıığı kayarak ambara diifmüt ve kal 
çaaından yaralanmışbr. Yaralı Beyoğlu 
hastahneıine ytınlmıttır. 

Evde hırsız 
Beyoğlunda Arslan sokağında otu• 

ran Bayan Feyziyenin evine çalmak 
makaadile g!ren Kasımpaşalı Ali oğ
lu Saim yakalanmıştır. 

~ ir tram a; hattan çıktı 
Evvelki gece Harbiyeden Fatihe 

giden vatman Hilminin kullandığı 
tramvay arabası Gülhane parkı Önün
de kavis dönerken yoldan çıkın11 iae 
de te!<rar hatta konulmuştur. Bu yii.z 
den traını ay seferleri bir müddet 
durmu§tuı·. 

Be}oj un .a bir ı!ü :ka'l yandı 
Dün gece Beyoğlunda Nev'i zaGe 

soknğında köseleci Bedroaun düklı:a ~ 
nından yangın çıkını§ ve mezkil1 dük 
k3n tamamen yandıktan aonra söndü
ri.ılmiittür. 

vam edecektir. 

ı...,·l uc·un planı 
latanbul ıehir planı için jüri he

yeti tarafından kabul edilen Ergüçün 
planı iç itler bakanlığına gönderil • 
mitti. 

Gelen haberlere göre, iç itler Ba
kanlığı profesör Ergüçün planmı taı
vip etmemittir. 

Maamafih belediyeye henüz teb
ligat yapıhnamıftır. 

girmiş ve ayni zamanda gazeteciliğe 
baılamııtır. En son olarak Belgratta 
BatvelGilet matbuat dairesinde bulunu
yordu. 

Kurban bayramına hazırlanan koyunlar 
Mumaileyhin Minka iıminde bir ro• 

maru ile (Ba§ka güneılerde) İsminde 
• • -·· • • -'- - -----"-!-~ 

Kurban bayramı münasebetile ,ark vilayetlerinden tehrimize 20 
bin koyun gelmittir. Koyun fiyatları geçen yıla nazaran biraz daha 
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Depoda 
Yanan tütünler 

JTahkikat sonunda beş kiıi 
1 suçlu görüldü 

Şubatın 28 inci ıünü Galatada 
perşembe pazarında Bay Haysepolo7a 
ait tütün deposundan bir yangın çık
mış, d..,onun ihtiva ettiği tütünlale 
depo k11men yandığı halde ıöndürül

müflü. 
O zaman bu yangın tahkikatına el 

koyan müddeiumumi muavinlerinden 
Bay Fer hat dün tahkikatını bitirmiş
tir • 

Tahkikat neticesinde 7angmıla beı 
kiti ı~lu görülmüıtür. Bay Fahat 
bıuıhır hakkında ilk tahkikatın açılma• 
aım isfenıiı ve ev.-akı aorııu hakimine 
tevdi etmiıtir. 

Memura hakaret 
Munise isminde bir kadrıı vazife ha

linde bir icra memuruna hakuet etmiı
tir. 

Bu suçtan dolayı dün üçüncü ceza 
mahkemesinde durupnuı yapılmıı, 25 
gün hapse konulmasına, 25 lira da a· 
ğır para cezası alınmasına karar veril
miştir. 

iki hırsız tevkil edildi 
15 yerden hırsızlık yapmaktan suç· 

lu Kemal zabıta tarafından yakalanmıı 
ve dün acLiyeye verilmiştir. 

Müddeiumumilik Kemali beıinci 
sorgu hakimrıj:ine ıevketmiı, sorgu ha
kimi de hakkında tevkif karan vemıİJ• 
~ir . 

Romanya vapurundan etya çalmak
tan suçlu Mehmet oğlu Mustafa da bi
rinci .istintak hakimi tarafından tevkif 
edilmiıtir. 

Bir idam mıhkOmu tekrar 
muaakeme ediliyor 

Geçenlerde tevkifhanede çıkan bir 
kavgada ağır surette yaralanan katil 
Haci tamamen iyileımit ve dün ağır 
cezadaki duruşmasında hazır bulunmU§• 
tur. 

Hacinın ıuçu bir adamı kardeti 
Hakkı ile birUk o.arak t,;e13.l isrmnae 
bir genci öldürmektir. 

Hakkı Zeynep isminde bir kızla ev
lenmek iıtemİf, fakat Zeynebin ağa
beysi Ceıal buna razr olmamı§, Hacı 
da buna kızarak, kardeıile birlikte Ce
lali öldürmüş ve yapılan muhakemede 
de idama mahkum olmuıtu. 

Fakat temyiz bu kararı bazı nokta· 
lardan bozmuı, bu yüzden yeniden mu
hc.kenıe başlaınııtır. 

Dünkü durutmada Haklu tevkiıAıa· 
,.eJen b.r mevkufu müdafaa ıahidi o
la:~k göstermiş ve vak'a mahallinde 
k,t-f yapılmasını istemiıtir. Duruıma 
ketif icrnaı ve bu müdafaa tahidinin 
get.rilmeıi için 10 niıana bınıkılmıt
tır . 

ik stç u adam 
Hırsı-1.k yapmaktan, $0Rl'a da hu

zuruna çıkarıldığı Galata ıulh ceza bi· 
kimine hakaret etmekten ıuçlu lrım
dura boyacısı Arap H üıeyinin duruı
r .. a.ü dun üçüncü ceza mahkemeıinde 
hı tirılıniştir. 

Arap Hüaeyİnin suçu sabit olmu§, 
11 ay 20 gün hapse mahkum edilmiı-
ı..r. 

Bir zimmet 
Kumkapı Jlü.fua memuru iken zim .. 

metine 50 lira geçirmekten ıuçlu Ham· 
dinin duruıması da dün üçüncü ceza 
mahkeme•inde bitirilmiştir. , 

Hamdj 3 •y hapıe, 3 ay da memur-
Ju,dan malırumyete mahkum olınuı-
tur. 

Fakat 50 lirayi takibat batlar baı· 
1-.;naz ödediği için cezası bir buçuk a
ya in:!irilmiş.ÜT. 

İhma.don d.üme sebebiyet 
Bakırköyünde bir kireç ocağında 

fennı tedbirler almamış olduğu için 
çalııtırdığı 10 - 15 yaf arasında ço
cuıdardan Hacerle Fahriyenin kireç 
çöküntüsü albnda kalmasına ve bu yüz. 
den ölmelerine sebep olmaktan suçlu 
Ali oğlu Hüaeyinin duruıması dün ne
ticelenmiıtir. 

Dünkü duruımada bir ıahit din
leruniı, aonna iddia makamı tarafından 
Hüıeyinin 455 inci ma<lde ile cezalan
dırılmaaı iıtenihniıtir. Duruıma müda
faa yapılmaaı için bafl<a ıüne ı...mı. 
mışt:r. 

Bir apartman satışı 
Anneleri Behiyeyi mab<:ur ıöate

rerek clalavereli bir apartnnan aabıı 
yapmaktan ıuçlu Celil ve Fikri adlı 
suçlulann dunıımalan dün yapdmıı, 
CelC.l ile Fikri tahliye talebind• lıalun
muılardır. 

Mahkeme bu talebi kanuna uycun 
bularak Celiıl ile F>l<rinin be§"r 7liz li
ra kefaletle serbeıt bırakılmalarına ka· 
rar vermi§tir. 

Eroin kaçakcılı ğı suçu 
Dün aekizinci ihtiıaı mahkemeıin· 

de kıvırcık Maryam ve arkadaılımnın 
eroin kaçakçılığı ıuçu ile açıtın da • 
vıuına devam edilmiıtir. Dünkü cel -
aede müddeiumumi ııuçlulardan May 
ramın oğlu Artinin cezalandınlmasr 
iateroı:iıtir. Durutma karar verilmek 
iı2ere 20 Mart Çar§amba ıününe bı· 
rakılmııbr. ' 

Seker kaçakçılığı davası 
' . Bulagirstandan meml.,lıetimıze ge-

len göçmenler vaaıtaaile ıeker k~çak-
__ 1.~ ~-----lr• ... - ...... ı,. ıc.-~lıı:ır v~ 
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üniversitede talebenin en ~a/f. 
fİkayet ettiği f'lY '""UT: 

- Kitab yok. Ktabn:z;lıktaıt 
dersler İyi takib edilemiyor, c:l'ers
lerde yarım yamalak tuttuğumuz; 
notlarla iktifa ediyoruz;. Üniversi
tede mazbut matbu kitabı olan 
proleaörler fOk nadirdir. Tal ebe
nin çektiği sıkıntı hep bundandır. 

Bu fikayet ilk nazarda makul 
görülmekle beraber kuvveti~ bir 
esasa utinad etmemektedir. Evet, 
profesörlerin sade Üniuerıritede 
verdikkri derslerle iktifa etmiye
rek aynca telillerde bulumnalCll'ı, 
kitab ve makale gibi f6Yler yazma
ları çok payanı ar:z;udur. Çünkü bu 
kitablar, hem talebenin husıui 
«etüıhler yapmanna yardım eder, 
hem de prole6örün ümi «otıorite» 
sini yapar. Fakat üniversite ders
leri iFı muhakkak orta mektebler. 
de, luelerJe olduğu gibi kitab ara
mak, fak yanl'l bir yola •apmalC 
demektir. Evet, bazı dersler ııar
dır ki bunların kitabları bulanabi· 
lir. Fakat birfok dersler de vardır 
ki bunların mev:z;uu olan ilimler 
daima (tekamül) halindedir. ilim 
abidesi her gün yeni bir ta,, yeni 
bir çilfi ilavesile büyümekte ve 
yükselmektedir. 

BunJan seki:z on ııene evvel ya
ztlan bir Ekonomi kitabının, bu -
günkü Ekonomi hayatına dmr e -
saslı malumat vermesine imkan 
yoktur. Onun iFı mesela, (Eko
nomi dirije) yi tetkik edecek bir 
talebe bu kitablarda eıraırlı bir ma
lômat bulamaz. Bunda olsa olıa, 
arzı taleb kanunu ve saire gibi E
konominin esas fİzgİlerini görmeJ 
kabildir. Halbuki bir Ekonomi pro 
lesörü, her günkü hadisatı takib • 
dip bunları talebelerine anlatmalı 
mecburiyetindedir. Bugün Ameri
kada Roosvelt'in kurduğu sistem 
başlıba,ına bir tetkik mevzuudur. 

ita/yadaki Korporatimıe, oe ni
hayet afağı yukarı bütün dünyada
ki kontenjaııtman sistemleri rıaırıl 
ihmal olunabilir? 

Bunun gibi diğer sahalarda da 
birçok yenilikler oluyor. Mesela 
fizikte T elevi:zyon son :zamanlar • 
cfo yapılan mütemadi çallf'"alann 
mahsuliülür. 

Daha uterııek bu huııuııta birçok 
misaller ukredebiliri:z;. Netice şu
dur ki, talebe, profesörün tahriri
ni dinledikten ve lliz.ungelen not
ları aldıktan sonra bu mevzuları 
muhtelif kitablarda ayn ayn tet -
kik edecektir. Bunun igin ilk fart 
ta talebenin hiç olmazsa bir ecne
bi dilini adamakıllı bilmesidir. 
Şunu esefle söyliyelim ki bizim 

ilim kütüphanemiz GC1Tb memle
ketlerind ekine na=ran çok ::zayıf
tır. Ve nihayet biz bu sahaya aııcalı 
yeni atılıyoruz. Her hangi bir mev· 
zu üzerinde utediğimiz maliimatı 
bulmak ve orru iyiden iyiye etüd 
edebilmek için yabancı dtllerde 
yazılmış kitabları kanştırmak mec 
buriyetindeyi:z. Binaenaleyh asga
ri bir ecnebi dili bilmiyen talebe· 
nin ilim hayatında büyük bir eksi
ği var demektir. 

Darüllünundan Univerıriteye, 
geçtiğimiz :zaman alınan ecnebi 
pnofesörlerinin muayyen bir :za • 
manda türkçeyi öğrenmeleri ve 
derslerini tür~e vermeleri rart 
kofıdmuJfU. Bu profesörlerden bir 
inamı muayyen :zamanda tür~e 
ders vermeğe ba.plıyacaklardır. Bu 
takdirde de gene yukarıda söyle
diğimiz ırebeblerıılen cl'olayı talebe
nin ecnebi tlili bilmesi gerektir. 
Çünkü nihayet hocalannın ıöyle
tlikleri ltenclileri İfİn bir rehber, 
bir kılavuz olacaktır. ilim aaJıasur. 
da t-yyiU etmek istiyenla prolı 
sörlerin verclikleri direktif tlahi • 
linde lımmi etütl yap~la mec • 
burdurlar ... 

Onun için ıraylavlarımı:zodan B • 
Toyralı'ın hif olmazıra latanbulda 
almanca ve lransızcayı adam akıl
lı öğretebilecek iki lise afdmaaı ve 
fise tahsiline ehemmiyet verilıne~i 
hakkında yaptığı teklifi memnmtt• 
yetle karflladık. 

Mümtaz F AIK 

kizinci ihtisas mahkemeıinde baılan 
mııtır. Dünkü celsede ilk tahkikat ev· 
rakı okunmuf ve suçlular sorguya çe 
kilmittir. Edirnenin tanın""?ıt .~abrik~
törlerinden olan Karabekır böyle hır 
ıuçu olmadığı ve 7apılan itin kaçak• 
çılrk mahiyetinde olmadıiım her şe • 
yin kanuni yollardan geçilerek yapıl
dığını ııöylemiıtir. Diğer suçlularda~ 
tekerleri latanbulda '!'tın alan Ha~, 
salı§ faturalarını tanzım eden komıa • 
yoncu Sabri ve tekerleri getiren te • 
rü de ayni ıekilde cevablar .. vere~ek 
suçla alakalan olmadığını aoylemıt • 
!erdir. Duruıma bazı ıahitlerin ~ah"· 
kemeve caiınlması için başka .bır gu· 
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Dört türlü Kişi _, _____ ___. 
Eski hekimlerin ellerinde analiz ra

porları yoktu. Sayrunun durutuna bir 
ıröz atarlardı, sayruluğu bir bakıtta an· 
lar1ardı. Kiıi1erin kuruluılarının çalımı· 
nı da anlarlardı. Kişileri dörde ayrrmıı· 
lardıı Lenfalılar; kanlılar; safralılu; 
sinirliler. 

Lenfalılar uyuşuk, yorırundurlar. U· 
1and11"1lmak, ırıcıldanmalı istwler. BeyUı 
!erini, ırövdelerini gıcıklamalı, uyandır· 
malL •• Okf&yan ve acı1an ıözler iıtarler. 
ince clütüncelidirler. içlerinde yiİkM 
kitilere rastlanır. Lenfalılık, kanlılık, oal 
ralılık, ıinirlilik lıatkadır. 

Ne kurumda, ne çalımda ol- olıun, 
her kitinin batma haylanlan, cliit~ 
lerclen çiÇ9ldi lıir çelenk k-.tar. 
KimiınM bu çiçekler ııüzel ve söz alıcı· 
dır; kiminde cdız ve ıolııun... Gövdeler 
tulıındıkça çiçekler, de ı•litir ve ııizel· 
lefir ... 

....................... ılıatı- ••••• n. 
lir. Yorpa n di .. 8 ı 1 ıı.ı.ı iJi 
ocıl..ı. alııauyoıılaına .ıatı.a.- C.e ık, 
deiitik yerler, yurtlar ıöcuwk 7aılıacı 
kentlerde plıancı )"üzler ı&melı oala
rrn bir clüze,e du7ıq, diifiait ııeçea :J&• 
yqlarmı deiittirir-

Sular duruluyor •• 
Yunanutanda bulanan sular, du

rulmağa başladı. V enizelomn kal
dırdığı kazan; öyle bir devriliı 
devrildi ki, altında kalan ocakta 
atef değil, kül bırakmad~. Tarihte 
pek çok kanlı kaı'~ınmalar görül
müftür. Ancak, •on Venizelos ayak. 
lanmaaı kadar, bofll bofuna olanı, 
bir hiç için yapdam yoktu. 

Gözlerini kan bürüyen kocamıf 
Giritli yaphğı işten, iç sızısı duysa 
yeridir. Onun Bibi, çürük tahtaya 
ayak basmamakla tanınmlf bir tlip. 
lomatın 6iı katlar çürük iplerle, 
Girit ı/ailanntla palyaçoluk ed• 
miyecefini önceden sezmif oAncut 
werelıt tlefil mi itli? 

Az ltalan, biitiin bir ulaa, yet
mİf beflik 6ir oıl,,,,_ arleauttltJİn, 
te,,.U.tü asuı ww yaoarlanac:alıttı. 

Bcı,ına Wr mUyon tlralımi konu
lan V enizelomn son pnlerinde 
kentli yrırtluna yaptığı fenalığı, 
/aangi yararlığını öne sürerek öde
yeceğini lratiremiyonız. 

Salilıacldin GONGOR 

Bunlan u-ada bir itcma-lc, kitiyi o b
dar clelittirir ki.- •·=h•pelepgrlJIUL.• 
Leafal.ı yemeilıai ı.oza-m. Y almz ta-
rap ve et ne az ve ne çok olmalı... orta.- 1-------...,~------
Her ııeee dokuz - uywnab. ÖLÜM 

Kanlıları oal-. ı- -J'İ ııii-
zel ııöriiflerine be:rı)ınm. Ge9niı, ıel- On ikinci nizamiye alayı kwnancla-
mlt. ııelecek ıözlerinde hep ııüzeldir. m mütekait miralay Bay Ahmet Şük-
SajWdarma ııüvenirler. Bir kez 0 İf çı- rü ölmüt'tür. CenllZfli eYVelki aiin kal-
iırından çıktı mı puıulayı f&fırırlar. O- dınlmıtbr. Mevli rahmet e)'leıin. 
bu"luk. aylq (hareket) .... ., bepaiae E.iİI I 
ablılırlar; sözlerini bucl.Jı:claa ylmımaz. Y fi ESR YAT 
lar. Bu iri ve ııiiçlü kifileria 90junua 

Kızlarımız 'ı"çm" böbrekleri bozuk, kan clamarlarıacla tan-
ıiyoa yiiluekt.ir. Hekimin aianclaıı bu- Kıymetli hocamız, clolctor Beıim 0-
ıu duyunca taaalanırlar. Hiç kuiı.ulanma mer Akalın, fİmcliye kadar memlekete 
mİtlarclı bunlardan... O ııünden batluıa- Y~ıi· ıa1dab netriyata, yeni bir •-
c:alı:: Her İltediiiai 1.aiyecıek; az 1'İ- clllha ilive etmİft.İr. (Kızlanmız için) -
yecelı:-. Y &f&Yıtını deiittirecek. •. Bunla- iımini tatıyan bu yeni kitap, hakikaten 
rı ııöyleyince ilk önce kızarlar, öfkele · bir bofluiu doldurmald:adır . 
nirler-. Alabildiiine bol bol yiyip içer- Bu ırüzel cilt içinde, ııaJretli ve 
ken timdi la11p kesmek ne olac:alı:._ Çe- k li d z1 
kinmemeli ileride çekeceklerinin önüne ıymet · oktor, ııenc; lu anınıza, bil-
ııeçmelr için böyle _.ır ııerelrliiini meleri lizun ııelen bir çok kadınlık ve 

cinsi lerbi1e meselelerini çok ııüzel bit-
anlatmab... uılüpla izah etmekte, onlara, önlerine 

Safral.ılar, kuruntalu. kayııuludurlar. yeni açılacak ha1at yolunda takip ede-
ç..Jqkandırlar; balılar ııılıi. Ama kee- celderi esaılan itaret etmektedir. 
kin arzulara kapılırlar, parlak, olmıya- Doktor Besim Omerin bu kitabını 
c:alı: nesnelere !!Öz dikerler. Buauala be- mutlaka okumalarım ıenç kızlara tav-
ralıer iıtekleri demir ıibi çetindir, dei- ıiye ederiz. 
me güce bq eğmezler. Yavat yavat ah· 
ıırlar, kenclilerine ııüvenirler.Taribin bü
yük tefleri safralı idiler. Oflreleri kor
kunçtur. Şu Yar ki çok aiirmez. Ofkele
rinin ardında hü,;ik lıir iyilik ..Wıdır. 
Saylulukta hekimin öiiidlerini ve ulık
larmı dinler ve yapar. Uykulan bölük ve 
teıwetilı:t.ir. Kendilerine Yetit- Çok 
kez anldddan az u,.......Jarmcla. Ken 
dileriae ...... -- (İliç) yararlık 
ııörııeler de deiittiııil ıa iateder. B• 
:ru.....P alıfb)darı için buJ'llftlia ..... 
mezler. Emi ( iliıcı) deiiıtirmeli. ille de
dikleri olıun. 

Kurtulm.ı. iatedikleri eayruluk ....... . 
tılan hep aailık .._ tÖI .... .... 
çdanaclan ualıınlll, aillirlerial yoı d·n 
ileri gelir. Böyle m8ıı.nı.i ...... heki
min vay lıapna ı lnnlerl Ç*rikleri, 
hapla, aa ile seç-. Sıkmblan ,......._. 
laktaadır. O J'Ol'ıunlula yapaa •yse 
ona lralcl11 +. a iıl iac ....... a .. 
kötüliiü :r..,.a danan, han loötWiii 
ııfiı dy Jaıldlr. Olm ma hiç? Buzan üı
.. (...,eYkaltalıia) bir it ha... Tanrıya 
"' 11 + lıunlanıı önafiaiinden (iaat)_ 

l5lnirlileria heyİıderinden artık (fazla) 
lllllUl'la ililderi itler. Bat itleri ayale, 
el iflerinden artık onlara ııüler, Diriliiin 
._, sertliii oıılann &fll'I sezinlilılerinl 
,. ......... Sinirli kw'ml•r, heyin itleri Y• 
riae ııöDii1 day,.ı.n ihı oyalaıurlar. Ne
de olu bu OJ'alamt yürelderinde lıir iz, 
bir acı, bir )'ara bırakır •.• Gönül oyunla
rı yaralayıcı ve paralayıcı bir ~ için
de döner. Slntrli art.eldene o bunlartlan 
tulmllf oldukları Y&f&J'lf yolunan yük
selderine çılm111 olanlarda bile bir ka
dın sezkinliii, duyııululuiu vardır. Ve 
sanlıi erkeklik huylarım oaun üıtüne 
kurmutlardır. Gövdeleı lııcle lıellrea ka
nııldıklar, çok lra, -.-tik ııiairinden 
Deri ntir· KitiY• aaısi1erin. duypların 
dok•mme• da Mı liaire çar
par; ııövdeyi altilat eder. Batlıca çelı
t.ilı:leri hazımaızlık, kursak (mide) bar· 
IU pYfeldİjİ, yİİnık Ç&J"P&ntılan, İÇ aı-

-·~ 
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diifünceli ıloiruldu. Fakat dafa faz 
la dayanaınaClı. Hiddetle, 

- - Merhaba akraba efendi •• -
diye homurdandı - akrahanm ak· 
rabaya akrep etmez ettifin •. ,, der· 
ler ya .• ne doiru lizmüt -ıer. 

içeriden 1es gelmedi. Som• bir 
iskemle gıc:ıı dadı. Daha IOllft. bir 
kapı ııçılıp kapandı •• Ve Nazıni tek. 
rar rite deliiine itilince b1çbır teY 
göremedi. Ş.,ı bilet koçanlarını 
ve ... belki ele. .. 1: ir tarafta dun.t 
paraları almp kiriti kı rıvermitti. 

- Vay hergPle ! Şimdi ıöıteri
rim ben 1ana! 

Atet püıkilrere!< kapıya 1aldırdı. 
O zamAn hayreti.! g3rdü ki binanın 
kapuı da kapanmıttır. 

Derhal t~lemeie ve yumruk· 
lamağa ba,tadı. içeride komik pek 
tabaf tekerlemeler yapıyordu her
... .._ ki IÜreldi kahkahalar ve al. 
ıa,ı~tıp,hılı z - ymmak ııürül· 

'lARIM AY 
Geçen a)' içinde malt.uat iilemimize 

katılan ve çok bü1ülr bir alika U)'an • 

dıran Y anmay mecmuaamın 3 üncü M· 
J'lll çıkmııtır . içinde bir çok kıymet
li yazılar, üç renkli tablolar vardır. 

P&rmı k izi aıccmuısı 
Bu meraklı maeera ve aerıüett 

mecmauıaın altıncı aayaa da buclin 
çıktı. ()lıurlanmı:&a lavıire ederiz. 

kmtılarıdır. Bunlan aavutturmak için 
ne denli 1&V&f ve uir&f iatel'. Ve ae çok ...... 
~u ela ııöyleıneli. Bu d6rt türlü ki

tinm huylan böyle ayn a)'n olmaz. Bi
rilıİrİM .._..tıiı ela olur. 

Lenfalı ııörüraünüz.. Y araddıtmda .o
lan o a:rlsılrlık (teııbellik), uyuıukluk i
ÇÜlde uyuldamu. Bakanına, eeııiacin
liii lıirclultire bir hızla parlar. Ama, 
çalMık ıı-.ser. Söıunek üzere olan alevin 
,..W.•lip ıribi-· Kenhlar vardır, ietıek ve 
dilek salclırıpnı Mfralılanlaa ijreti al
llllf ıibiclirler. Ama, can aıkmbsmı, kur
tarıcı ijneıile onları ipelemediği için 
yan yolclaa dönerler, lıatlaclıldanaı bı
r.ı.anı.. .. 

Safralıların içinde de en kur.. ' u 
ıinirliler kadar keıkia dunulu olanlar 
ve sinirleri ııcıklananlar YarM da hep
ıi böyle delildir. Aralaruıda a,..,tık var
dır. Sinirli kendi kencliıini büyitmeie, 
kendiaine deier yermeye çalqır. içle
rinde en yiikaalmitleri bile yüce kiıiye 
y.ıotan 1&D1 elde etmek ister. 

Wral.ılar ise ze1rekliklerine ün ver
mekten artık batkalarından üıtün ıö· 
rünınek için çalııırlar ve 1ükseklere tır· 
ınamrlar. Ve onclaa sonra ela brmandık-. 
lan yerde l'Utunmalı: için çüelular ve 
bu onlar için he1inlerine saplanmıf bir 
düt6- olur, kalır; korkunç bir iç aı-
kmt111 ile lterıber-. • 

Dr. Rusçuklu Hakkı 0ZEL 

Müellifi : Nazmi Şahab 
tülerini butmyordu. 

Sokaktan inadına kimse geçmİ· 
yordu. Gözleri bir poliı aradL Evet 
hırııııı tutturmak ialıiyorılu. O kö. 
,eye_ bu köteye kottul 

Bir poliı ... 
Bir bekçi ... 
Fakat bu beyhude bir arama ol· 

du. Kanlı deiirmen cinayetinin 
oynandıiı mahallede bir kara kö
pek bile görünmüyordu. 

Bir binek t&tınm üıtüne otura
rak bekledi. Ceceyarısına kadar, 

kapalı kapı açılıp "tiyatroperveran,, 
ın biribirini itip kakarak karanlık
lara saldırdıkları zamana kadar 
bekledi. Sonra binaya daldı. eo. 
gaz tenekeleri üstüne konulmut 
tahtalar, hasırları fırlamıt iskemle
ler aratmda ıahııeye ulqtı. Koca
man kıçlı iki kadın, takma ..kalı
nı ~..için aqrJl•~,ı. v~line 
balanıi ~ .... nın!u. .b'.I' ._.. 
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BOSNA Slc:VDALARD 
Eski 

Tamamen Tüi"kçe 

günlerin Rumelisi 
sözlü ve Şarkılı b6yük film 

Eski Rumeli Halk Türküleri 
Boına - Hersek, Rumeli düğünü, A9k, Yiğitlik, Heyecan Alişim, Gelin karşılamaıı, Pehlivan Peşrevi, Fırsat 

bUtDn dliaya erkek yıldızlarının en yakıııklısıdır. 
bulsam 

Bosna sevdalarında Musa rolilnü yaratan artist 

Bugün matinelerden itibaren 1 P E K de 
Bu li;m bugDnden itibarett lzınir E L H A M R A sinemasında da ,açıyor ___ ,,, 

r;-~----- --

ıj i~ A /İ "Y IJ i 
·--'--~- --- - __ ,_· --- __J 

Buaünkil program 
1 S TAN BU Lı 

n.:soı l..ıülip .ı ... ı..ı . u.ı .. r~.-. 
idi • I_.. S..,ıhı ProWir Eoat 
ıa,30, M ... telif ,.....ıu •• .ıa.. ... · . 
PW.. ıı.;soı Haberler. ıı,ılOı Ga•ia ~
k•=dolm.•ta nfakatiaM. ZOı Kemaa -.elo • a.. .. 
,, .. Nub. Z0.30• Salt S.nlonilı • Upt. 20,<l&ı 
Stldn elpa ork .. traaı. 21,tlı Son haberler 1 
21,301 8a7aa Tektaı • fNl .. Radyo ork••tra•a. 
22: Rad70 ca• •• tan•• orkealraaı. 

223 Ku. v A R ş o v A. 1341f-m • 
l9ı Keman konHri. - Edebi7at. L S&aler: 

20,3Sı Pli.k. 21: HaFıf orkestra laonaeri. 21,46: ! 
Haberler. 22: Macar mu•ikiai. 23; Keklim.lar. 
23,ıS: Dans musikisi. - Sözler. 24.3Ch Fraa- 1 
usca koaf•raas. 

175 Klu. M O S K O V A, 17z.t.m. 
ıs.ısı Cocalr. n .. ri,.at. ı7,30ı Fırka a.,ri· 

J'&h. ı&,.25: Kmılordu için ıarkılar. - Cenç 
b.etekirlarıa eıerleerinden parp.lar. 19.30: 
Kolkoa netrirat. 2ı ı Senfonik kon~r. 22; AJ .. 
manca neıri,.at. 23; Franıızca. 24: ltal7anca 
naıri,.at. 

832 K!.a. M O S K O V A. (Sıol;n) 361 m. 
ı7: ltal7aa eıerl•inclen lr.onMr. ıs,20: Mos· 

ko•a operaıında •Mrihcek temsili nakil. 

K!.a.LEIPZIG, 382m. 
19,20: Halk t•rktları •• muıilcili. 20,30: Al.:

tüalita. 21: Haberler. zı,10: Dan• ma•ild•L 
22> Ş.a mu.ıiki. 231 Haberler, •P;ffr. 23.2Qı 
Virtioz plaklar. Mı Köaisıbersten nakil. 

S45Klu.BUDAPEŞTE,"41.,. 
18.lls Ornıtra lr.QJll._L 19; Der•· 19.251 

Plik. ı&,1111: Söal•, 20,30: Richard Vaporin 
"Rhainsold., adlı operası. 23,,0lı Ciapa• ıilta· 
silı:iıi . 24,19: Koahrau. l.•ı Sem llliıt.berla• .. 

1141 K!.a. B E R L 1 N, 3117 m. 
ZO: Dano plildan. 20,401 AlcttıaUıa. zı: Ha• 

h.rler. 21,10: Daae musUrisL 231 HaMrler. -
Daaııa de•amı. Z4ı Y aai muaild. 

K!.a. L A N G E N B E R G, 456 m. 
---. .1ods - ..... , ~·•111r- '9n(lle•ıv :Of:'eı 

berlert 20; S.nfoailr: konser, - Sözler. 21: Ha
berler. zı,tO: Ezsiler. 23: Haherlw. 23,ISı 
Spor. Zl.25: Plik. Z3,40ı Şiirler. 23,55: hti
rah.at. Uı Könicaberstan J'•ni muailri. 

886 Ku. B EL C R AD. 437 m. 
18: Orkeatra birliiila laalk ezsileri. 19,25: 

Söaler . 19.30: Plik. ıB,4Sı Rek!lmlar. 19,llliı 
Sözler . 20,15: Haa,.Jar, Z0,30c Uluaal n•tr.&.. 
rat. 21: Kaman konseri. 21,30: O.orakın eıer· 
lerinden koro •• orkntra haYaları. 

Khs. S T O K H O L M. 437 m. 
18,45: Hafif musiki. 19.45: lnsili•ce dera, 

20.30: Sizler. 20,411 Senfonik konaer. 21,lSı 
Sö• lor. Zl,45: Sllsler. zı;os, Otla 111ueiki91. 
Uı PW.. 
-KU.BR&ILAU,lı•-. 
19.ZOı Aldilallte. ıl,tlOı Nıılor. 20,20: Kan· 

ıık halk ••ıril•ri. Ilı Kna beı..rler. zı ,ıoı 
Rosininia. "Aa..U-" operUI. aı H).tıtrler. 
23,30: Orkestra konseri. 24; Yeni muslll 

Yarıttki proıram ,, : 
ISTANBULı .d 1 
lı,;JOı P~ -trlJ'all. 1$• o.el T oluıtliJ'a•· 

dan nakil • Ça7 ... tı. • telai• cu. ıliÇoculı 
-&; • WU,..ler , ..... , Cemil) ıı,ıe. Hahr· 
ler. aoı Tellin•-. SiNt ........... ,...._ 
ıı,ıoı s- ı..ı..r1er ............ ıı,JOı lla!IJ'•· 
orkeıtraaı. Z2: RadJ'• caa •• ••• orkestra. 

TEPEBAŞI 
ŞEHiR 

Tiyatroıunda 
ayram günleri 
ıatine 14,JQ dadır. 
:ece 1&&t ZQ de 
MUFEttlS 
5 perde komecli 
Yazan N. Gogol 

1607 
• • * 

Franıu: Tiyatrc>Aunda 
Bayram ııünleri matine 14,30 dac1rr. 

Gece 1&&t ZO de ' 
UÇ SAAT 

3 perde 
Yazan : Ekrem Retit. Beateli

yen: Cemal Retit. 
1784 

ajıza alınmaz küfürler 1&vUnlyor
lardı. Kudumnıt gibi Üzerlerine a· 
tıldı: 

- Süleym-.ıı nerede? 
. . . . 

- Şatı s~ nerede? 
Kadınlar, evveli ondan korka

rak geri geri çekildiler. S-onra hu 
talıktan yeni kalkan bu l&Pl&fl, ıı• 
ka Ye trafı bir kant azamıt Naıı
miyi diflerine kestirmit oı..Mer 
dı ki ellerini kalçalarına da,..JU:ak 
ve kafalarını fal bakan ç:_r:e ka
nlan gibi aalla,...U, ı'L çalka
yarak ~rine Jitjiıltiler: 

- Biz ne bilelim.. Kerhaneci ka· 
çıp ıitmit İfte. .. Bize ne balm,or•. 
sun? Alacaim var1& kot pefinden 
yakala. .. 

Bu .Jer geri _pıi ~ nö
beti Nazmiye welmittT. Bunu ıö
ren kadınlar iti biraz daha azıttılar 
Biri ayaiından ilkarpinini ~ce 
ıencin kafıuma fırlattı. öbürü, da· 
ha yakımnda bulunujorcfu; çenesi· 
ne bir yumruk vurdu. Zavallı deli· 
kanlı ! Kaçayım derken de ayalı 
bir i.kemleye çarpmaz mı? p,ldır 
küldür ..bneden ataiı yuvarlanı
verdi. Fakat dütmeıile kalkması 
bir oldu. Dağınık iskemleleri, piı 
kokalu havası ve sıvaları dökük 
tavanında J'aı"5ılııntıt.1eıleri Kırım 
inelcl..-i t.Miirüvor.aua -.ıelam'Di ve. 

S U M E R Siııemasında 

«;;:a.:rp Ceph.el!lt .. de 
KANLI HÜCUMLAR 

T&rkla vahn1na imanının nelere kadir oldafa•a ıııı.teriJOI'. Matlaka ıı&rlntb. lqtaa bap 
•ataa 9e.,.ı.i " beyecaala dola bir film 

Kanlı muharebeler • Tankların hlcama • Zehirli ııazler veaaln. •. Salh ılDslDID ıı&ltreaiaıleılir. 
FOX JURNALDE: Yananfatandaki isyan harekltı birinci nfhuı 

olan 

MOSKOVA GECELERi 
Şaheserini ııarmeğe hazırlaaınız . Oynayanlar : 

ANNABELLA - HARRY BAUR - RİCHARD wlLM • ROD SANDOR çıpa erkestra., ,,. 
DIMITRIEVITCH 

Oz Türkçe ile 
Bilmecemiz 
Osmaalıca brtıhklanaı 7aadsiımı• kelim• 

laria. Öz türlr.ça karıdıklanm J'a&aralı ıeldi • 
miaİ• bot -.alariae 7erl .. tiria.iz •• kesip 

""Millir•t Bilmece memarluiuaa,. söad.-iaiL 
Bilmecemizi doln balleclenler araamda bra 
cftiyor •• kru-nlara hadi7eler ••rİJ'Ol'US 1 

1 
2 
! 
4 
5 
6 
7 
B 

' 1 

Müddet: Buııün akfRma kadardır. 

YEı : bilmecemiz 
' ' ~ 4 5 f'i 7 , 4t ,,, , ' 

• ... 
: i'J 1 • ! 1 

• • 1 • • 1 • ı • ı• 1 

J i 1 1 • • ı • I ' 
' • ı • ı • ' l -
1 ı • • ••: • 

11• ; • • • ,., 
1 • 1 1 ,. •• 1 1 

ı. ,, ., 
- SOLDAN SAGA 

ı - MHliJ'etİD J""i Ji (3). Fe.ı.- (3) ş.. 
fak (3). 

Z - Bq.V (2). Maılal" al.....U ()). Mu· 
ıilıi ileti (a). 

:1 - Aorada Wr d .. lot 3. A•ra,...ıa ı.ı.. 
Tllrk nlmua a.ı. 3. 

4 - D- 1, Soavna bir r koa.-ca at .. ı .. 
Dir 1. 

1 - Y -ıa 3, Dalıilı Z. 
• - Erkok. kaı.ramaa Z. Halk <&. 
7 - Noıo Z. 
·--a..ı.4. 
t - Bor! 3. Akı~ m .. •*' 5. 
ıo - Patlar !.a 1. 
11 - Bir aj.., 1. Şikoote 1. 

YUKARDAN AŞAGI 
l - Tulüu ı-• 3. Yat 1. Erk- deiil 3. 
1 - E•p 2. Sirah 4. 
3 - Nakuı 3, Hücum 4. 
4 - Giml.ı. 6. 
1 - S.ı.w 3. Erkolı 2. 
8 - Beraa 2. El takırdııı 5. 
7 - Bir .... ia•i 4. 
1 - Kanatlı hatarattan biri 1. Z.•ce 4. 
t - Sublı 3, Kırmıu 2. Meydan 3. 
ıo - Cok 4eiil z n..ı. kenarınü ı..ıa • 

nur 3. Sert'-
il - M;..ıır 1. 

Ômer Refik konseri 
öMER REFiK Kontervatuvar or· 
keltruı refakatile 14 Mart 1935 
Pertembe 17,30 da Fransız ti
yatrosunda konserini verecektir. 
Şef Cemal R .. ittir. 

ren fU cadaloz kadmlarile bir Bin
direk batakhanesini andıran ıtık· 
sız parterden bir mlnialı kotu f&ID 
piyonu mabaretile zıplay•rak, hop. 
layarak bçtı. O kadar tiksinmit 
ve öyle iirkmüttü kü bilmediii yol
lardan bilmediği yollara geçe geçe 
JCaraoilan Ç&Tfııına ulqtıiı zaman 
bili dört nala kofmakta idi. 

Mühendis hanındaki odaya ıirin 
ce kan ter içinde olduiunu hiıtıetti. 
Kotu kızıttmmftı. Ceketini çıkardL 
Diflerini pcırdatarak; 

- Herple!- dedi - nasıl oldu 
da bçırılmi elbaclen... . Hayvanlık 
bende. Fakat kaılmlarm o cadılık· 
ları neydi? ICaltaklan beni az kaJ. 
na bopverec:eldercli ! 

Soyunmadan yatala uzandı; 
- Bunun yarım da var elbet.~ 

- diye dütündil- bu mefer kutı-
nr1&m güç kurtulurmnl Mel'un 
f&fı! 

Yarın ..• 
Yarın hangi.mis için bir ümit, bir 

içdeıteil ve bir ümit.izlikten kur· 
tulma vasıtası değildir? 

"Bugün azap içinde isek, yarın 
sevinebiliriz,, diye dütünüriiz. 
Fakat hanıi yarın dünden beter 
olmamıflı ve dünü aratmayan k8I} 
yana hatırlar1mız? 

Nazminin J&r1lll d~ laöyle oJ.m\lt:' 

iSTiKLAL UGURUND 
Bu ak,am 

1 
SARAY 

T T 
ıinamısımdı 

o 
Aferlkanın çilllerinde çevrilmit olan muhtqem qk ve harp filminin ilk 

iraeıi mlkıaoebetlle büyük l"ala mllthlt fil"Oranlar 

Oınayaıılar: IBRAHIM MOLLA - BEN BRICK - AYŞE 
MEHMED YUSUF - Si SAiD 

Hakiki bir ıaheoerdir, ITTO: memleketi kurtarmak için harbe 
ittlrak eden muharip bir kadındır 

Üiveten: FLAUTA ÇALGICISI tazip ve renkli bir SILLY SENFONi 
FOX JURN~LD f:: Yunaniıtandaki ihtilll hareketleri 

Dev .ııt Demiryo .arı va Limanları if.etma Umuın idaresi illnlan 
Muhammen bedeli ile cinı ve miktan atairda yazb mal• 

zeme 24-4-1934 çartamba günü saat 15 de kapalı zarf muti· 
le Ankarada İdare Binumda sabn almacaktır. 

Bu ite sirmek iıtiyenlerin 1275 lirahk1m1Yakkat t.nrimt 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanunun 4 ünc?.r. 
maddesi mucibince ite gimıeğe nı&nii kanuni bulunınac:lıim& 
dair beyanname ve tekliflerini ayni eün Aat 14 e kedN lmmir 
yon reiıliğine vermeleri IUon dır. Bu ite ait prtnameler par!• 
ıız olarak Ankarada Malzeme daire.inden ve Hayc:tarp;pda 

T aellüm ve Sevk müdürlüiün den claiıtılmaktadır. (1189) 
Cinai Miktan Muhammen .,._ 

Adet deli Lira 
Fren hava sevk boruıu 4500 • 
Somun 3600 
Mani"~ 600 17 ,000 
Muhtelif raptiye 4500 1188 

Muhammen bedeli ile mecmuu miktarı apğıda yazılı nıUJt.. 
telifülcina ve eb'at ampuller 28-4-1935 pazar giinü saat Jf 
de kapalı zarf uaulile Ankaracla idare binaıı«Cla satın~ 

tır.Bu ite girmek iıtiyenlerin 1028.60 liralık muvakkat t~ 
vermeleri ve kanunun-tayin ettiği vesikalar ve ite Jimıeie ~ 
nü kanuni bulunmadığma dair beyanname ve tekliflerle a 
giin saat 14 e kadar komisyon reiıliiine vermeleri lizmıc:ht• 
Bu ite ait tartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Hat' 
darpqada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde paraıu: o~ 
tevzi edilmektedir. (1355) 

Muhtelifülcinı ve eb'atta ampul Adet Muhammen beCJiıf 

tu itte... Y .ani f&flYI arad• bul. 
Bunu bir yarm daha takip etti. 

Sonra bir yarın daha oldu ve o gün 
1&&t on bire doiru handan çıkar
ken hancı ıenci odasına çajH'dı: 

- Nüfuı tezkerenizi lütfeder 
misiniz? 

- Hayhay ... . 
- Bunu busün bizde bırak•eak-

ıınız ..• Polifte muamelesi olacak. 
Hancı bu at.•zleri ııöylerken fak

fon t•bakaııl!lı açmıf, çiçek bozu
iu ıunı.tlı bir adama bir aiıara u
zatnufb. Bir tane de ~ ftl'dl. 
Genç bu sigarayı çiçek boautu IU• 

ratb adamın tutuıtarduiu ıiıara
clan yaktıı 

- Allaha-rladık. ı 
- Giile aüle Nazmi Bey. . . . . . . .. . . . . . . .. 
- Aaaa.. Nazmi ••• V alalhi Naz

mi ... Numi beeey 1 
Gene bir aat kadar IObldarıla 

bqı bot dolqnuftı. Eski Seman
pazanndan geçerken çainldıimı 
itilince batmı çevirdi: Bir dükki- 1 

nın kap111nclan fırlayan karakal· 
pakla bir adam, kOf&rak geldi. 

- Nazmi? •• tanıyamadın mı? 
- Oool Merhaba Tahein Bey .• 
- Bu ne hal Nazmi? Cepheden 

mi ıeldin 7 HMtahaneclen mi çık· 
tın? 

Lira ~ 
27713 13,,714 69 

Nazmi bu ıuallwin hanıiıisll ~ 
-p verebilirdi? •Cepbed91!. ~ 
geldin? lıutahe'Mden mi ~ 
deılifi -D -Uf c.>bnaurd 
ıln (c:epheden l.fka neııoılll"~ 
lebilirim?) mln'ıma bir'~# 
bi tercüme eclivennifti. T~iJ' 
meie dili var._ılı. Ona - llt' 
n varırdı da "efendi lıen kıdı 
pİlllane dota,tıktan aonra 
affeılilmit bir vatan hainiyİlllıt 
yebilirıli? 
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Giritli hainin bütiin malları müsadere 1 Mü TEFE R R ı K 

edilecek, Atinadaki evi Belediye 
reisine tahsis olunacak 

ŞiRKETLERDE 

Vapurculuk 
Şirketi hazırlanıyor 

HABERLER) 1 

1tlAARIFT4 

Tıbbiyelilerin 
Bayramı 

5 

"ZINGAL 
" Zindan ve Çangal Ormanları 

T. A. Ş. idare Meclisinden: 
Şirketimizin 1934 ıeneıi muamelatı 

için Umumi hi11edarlar heyeti adi IU• 
rette 30 mart 1935 cumarteıi ırünü 

ıaat 15 te Merkezi idaremiz olan E· 
minönünde Tq Handa toplanacaktır. 

ldarei örfiye divanı harbin işi bitene kadar uzatılıyor Şirk~tyenivapur~ar ~lacak Bugün ÜoiYersite konfe-
(Baıı ı inci sahifede): llıııı.. tonaJmıktarı tesbıtedılecek raos salonunda toplantı var 

lıbu adi hi11edarlar umumi heyet 
toplantıımda nizamnamemizin 32 in• 
ci maddeıi mucibince gerek aıaleten 
ve gerek vekaleten hazır bulunacak hi• 
ıedarlann her birinin asgari ( 400) 
dört yüz hi11eoi olma11 lazım gelmek· 
tedir. 

lr•n öbtiyacatını tamamen tatmin ede • Aldıiımız ma!Uınata göre Vapur- Bugün üniverıite konf al 

<!.'le ve~hil•. niz"?''!' •. teıı:rar t~~is v~ •}:va Reı·sı·cumhur B Zaı·mı·s'ı·n culuk ıir~eti, D<;~.ZY?.lla~•. ile ıi~k~t nunda Tıbbiyeliler bayrame;~;:caı:ı:. 
"'1. "~ ıdarı temız.~ıg!n ıfası ıçn~ ~ükune • ara!ındakı hat bolumu ıçın yenı hır drr. 
t~ iht•yacı olan hukumet, kendısıne tam •

11 
t b proJe hazırlamağa baılamı§tır. Kanu· htikliil martı ile b ı cak bır ''!rette gÜvenmeıini uluıhn i.tiyor. mı e e eyannamesı· n~n her!'~ teabiti li.z~gelen ton~j ıimde üniverıite re~::°Dr. ~: 

Bundan ötiiril niıabı ekseriyetin AD 

laıılma11 için itf>u İçtima& asaleten v• 
ya vekaleten gelecek hi11edarlann ıa
hip olduktan hi11elerini nizamnamemi· 
zin 33 üncü maddeoi mucibince içtim11 
gününden en aJ&it oa •ün evvel >'ti 
(Şirket vezneoine) 1alıut ( Briik..ıd .. 
ki (Banq ... de Bruxelleo) • n JMlll 
r t Bankası med.ez TeJa tubelerine be· 
rakarak mukabilinde makbuz almaları 
lazımdır. 

lla;; biye bakanını karıtlarken, namuslu nıabetlerının muayyen hır hadde bag· Cemil Bilse[ açıı sözünü IÖy!iyecek, T 
•e Cf'ıur meıai arkadaıunızı, ulusal or • lanmaıma matuf olan bu proje yakın· fakültesi dekanı Ord pr f D N ıp 
d11 ile •e•fı'ber edil~n uluıa, donanma ve ATINA, 13 (A.A.) - Resıni tevcih eclilmiı olan isvanı, .Uile- da Ekonomi Bakanlığına gönderile • rettin Ali bır· n tuk i ·t do· kt~· U· 
c h k 1 • . • ·ı . d , • - k • u ra e ece ır. _eıur ava uvevt crı can ı ve uı erı a gazete, Reisicumhur BaJ Zaimiıin karıı mÜfterek cepheye kahramon· ce tır. Bundan ıonra bugü k .. tıbb Jıtan zaferlerimizia &milini Jurıılıyoruz. millete hitaben a&ag" ıdakl beyan• h. l Vapun:uluk tir keti umumi müdü- dair dokto Akil Mub~ bo koni muza !>;ıv,et, karad&, denizde ve havada ken .- ca u:m« eri sayuincle 11• ffllle· rü Bay Muıtafa, dün kendiıile ıörü • verec-'- bur elan b. kır ~· 
d' · . _,__ k ak • • 

1 1 
ı· nameıini neıretmektedir: rinin fıcuiretkôrane k·--cl-- -I· b' h . . . b . L-'- e& n ıonra r onoer ven-·••nı tcarar umı ıçın ç~ ışan arı a- - .. -... .. -· .. ,en ır mu arrırımıze u proJ• .ua•• lecekt· lını or.\uğu veçhi!• mükilhtlo.ndıracalı «El•nler, Yunani.stanı b..,tan tıncla hfttnfln h•m•n kan Jökül- kın~ ıunları eöylemiıtirı ır, 

•e k•.ırcl\i için mücadelede ölenıerın na aıaiı tahrip etmek tehlikesini gÖ•· meksiain lıaıstıran orclu ııe donan· - Tonaj niabetlerinin teabiti, her Ankara 
lıraımı daima taziz edecektir. Çetin Ye ter•n ııe karıısıncla yalnız Y wıan iki müe11eae için iyi ve hayırlı olacak-

Baytar talebesinin 
tetkikleri lllüellim bir eaer yaptık. Fakat halkın ulu•unu Jeiil, bütün uluslararaaı '?'""'n hava kuvııetkrinin fflhir, tır. Bu bağlanma . keyfiyeti ile eıki 

• d · b b ı·ğ· ·ı t' ıanclarma ııe polisinin bütün =lıit ı '--b · · b " b · .ar ım ve ıt era er ı ı ı e ne ıceye efkarı umumiyesini bulan ıuuraus vapurcu ar re,.. etınm ır enzerı o-
•arcağız . Yaıasın Yunanistan, yafa • ııe mensuplanna tebriklerimi bil- lan tonaj yarıtı ortadan kalkacaktır. 

h İsyanın tenkili münasebetiLe hu .. kü· d' l · •ın ordu, yaıaıın donanma, yafaım a ırme erini arzu ederim. Denizyollan idareıi yeni gemıler yap 
•a kuvvetleri, yaıaıın Yunan uluıu.,, mete ulusun minnettarlıiıru ilacle tırmak üzeredir. Bu hal bugün yüzde 

Fitne ve fuat timsali etmek iaterim. Zira hükümet azim· Bu suretle müttehit uluı, bir an 40 ve yüzde 60 olarak bağlanan to-
ATINA 13 (A.A.) - General Kon li hareketi, basiretli 11ayretleri ve için mevcudiyetini tehdit eden najı Denizyollarının lehine yükselle· 

diHı'in M~kedonya cephesinden dö • çabuk icraatı ile dahili aynlıiın müthlf tehlikeyi, ülkülerinin ifası· cektir. Ve ıirketimiz belki de yeni ge 
tıüı istikbali eınaımda Baıvekil Çal- .. .. . na cleııam eclebilm-L ;,.;n, bertaraf miler tedariki ıuretile aleyhteki far• 

d 
onune geçtı. ~,. 7 -· 1 '- H lb k · ariı, bir nutuk ıöylemit ve demiıtir etmeie muııallak olmuıtur. kı kapatmağa ça ııaca .. tır. a u ı, iri: Kardeı kanının clökülme•İne gerek Denizyollarının, gerek vapur • 

Yunan milletinin dü§manlarına tat mani olclu. Ve Yunanidanı lıu ka- yunanlılar, culuk ıirketinin ellerinde ihtiyaçtan 
lıik edilcek ceza, onların Yunanlılık clar küstahlıkla teıebbüs edilen u- Devlet reisi sJatile ve bütün çok fazla vapurlar vardır. Her iki mÜ· 
camia11ndan müebeden uzaklaıtml • lusal ikiliiin lenalıklarınclan kur- siy<1$al hayatımda Yunanutan eaııeıe bunları Haliçte abl bir halde 
lllaıı olacak ve kanunun merhametsiz tardı. tarihinin bir çok hadiselerine ıahit alıkoymaktadırlar. Sebebi gayet ba-
aatm hatlarına indirilecektir.,, ıittir: Bu gemileri elde tutmak tonaj 

Venizeloıu telmih ile, Baıvekil, IÖ Esas tefkilôt kanununun 81 İn· olmuı bulunmaklıiun itibarile bü- niabetlerinin muhafazasına yarar. Hal 
~Üne ıöyle devam etıniıtir: ci maclclesine tevfikan kara, clfllÜ.z; tün millete &Üküneti muhafaza, buki bu itin kat'i olarak bağlanması 

Bütün ömrünü, ~rduııu hırpalamak ııe hava kuvvetlerinin fefi 111fatit. hükumete inzibatla itaat etmek ve köhne gemileri aatmağa ve yerlerine 
la ııeçirmiı Q)an bu fitne ve feıad tim harfıive, fıahriv-, hava 11_ dahilı·- t yenilerini tedarike imkan verecektir. 

J , ~ ~ , - va ana ııe onun istikbaline tam E k 1 • 
aali, daima kanunsuzluğa, karıııklık- bakanlarının ulusal minnettarlı- b. . . Biz, bu huıusta konomi Ba an ıgına 
lar vercinayete h (nad etmiıtir. Yu • ır ıtımatla aynlık kabul etmez r-smen müracaatta bulunduk. Ayrıca 
ilan milletinin iradesine uygun ola · ğına tercüman olmalannı ve ulu· bir halele kalmak için hitab ecli- bir de proje hazırlıyoruz.,, 
tak, Yunaniıtanı yeni esaslara göre, sun bizzat mevcudiyetine karı• yorum.» Bay Mustafa, tirketin yeni vapur· 
lcumıağa bütün cesaretimizle çalış • !arı hakki' J r ~azetenin yaptığı 
lllo.kta devam edeceğiz.,, neıriyatı tekzip etmiı, bu gemilerin 

G. Kandili.in nutku nr istemiıtir. ker çıkarmaları üzerine Ayvalığa çıkan Türk sularınaa işleyen vapurların en 
Harbiye Bakanı General Kondiliı Venizelos gıyaben muhakeme Mi~illi valisi Panayot Rwo ve yanın • iyilerinden olduğunu ııöylemiıtir. Va-

ııutkunda demittir ki: edilecek dakile!' eski vazifelerine avdeı eımek Ü· purculuk tirketinin hazırladığı proje 
Bundan 2500 sene evvel Dariua, Yu ATINA, 13 (A.A.) _ Reuter Ajan zeredırler. Ekonomi Bakanlığınca kabul edildiği 

llanistana gönderdiği elçileri vasıtasi ıı bildiriyor: Venizeloa, gıyaben mu • Vat~ ihtilalin hü1'umit lehine netice- takdirde, yeniden ne kadar gemi ah • 
le mutavaat al&meti olarak tuz ve hakeme edilecektir. Mallan satıla ... Ienmeıı~den. ıon derece memnun aörün- ntna alınsın, tonaj nis.beti hiç bdir ,•u· 
toprak istedi. Elen•in nefret ve infia- cak ve Atinadaki konağı belediye re· mektedır. Dıyor ki: • rette değiımiyecektir. Alaka ar ar, 
li o derece büyük oldu ki, Ispartalılar isinin oturmasına tahsis olunacaktır. bu teklin vapurculuğumuz için daha 
lıüyük kralın elçilerini Kala'da uçu - Orfi idare, harp divanı itini bitirince· . "- Sıcak, samimi bir muhit içinde • çok hayırlı oldugunu, aradaki reka· 
turna attılar. Buna benzer bir hare • ye kadar devam edecektir. Harb di- yım. Doıt milletin yüksek duygulu me- betin de böylelikle kendiliğinden kal 
ket, bugünlerde, tuurıuz bir ndamla vanı, takriben 300 asiyi muhakeme e- murlarından gördüğüm nazikane mua- kacağını ıöylemektedir.ler. 
Ol\un bazı harb gemilerini çalan, bizi decektil'. mele Türk • Yunan dostluğunun ne ka- Bay Celal Bayar lıoyunduruk altına almak idiasına dü Venizefos partisi intihabattan dar kuvvetli olduğunu gösterir. Bu mu 
*4!n çete tarafından tekrar edilmiıtir. harir tutulacak ı ı k · · .--
Onlara karşılık verildi ve bu karşılı- ~ ame e mem e etunın oaşına gelen bü -
' ld b'I' SELANlK, 13 (A.A.) - Harbiye yük gaileden hi11ettig"im teessu··ru·· hafı"f. 
tın ne 0 uğunu ı ıyorsunuz.,, 1 K d ı · b 

1 
·ı· hl k nazırı genera on i ıs, ecne i gazete Ietmic.tir. -

Bay Kondiliı, u usun sı a ı uv • • 
"etlerini ve seferber edilen h:ılk1 ta· muhabirlerine, hükumete karşı göster· 
ıinıte yadettikten sonra fU aur,,tle SO·" dikJeri teveccühten dolayı letekkür et• 

• mit ve: 
~Üne devam etmithrı "Asiler, hiç bir merhamet eseri gör ... 

Bay Çaldaris gibi faziletli bir dev· meksizin ibret olacak cezalara çarptırı· 
let adamı tarafından idare edilen ulu· ı --•-tı d · t• a._. r.,, emış ır. 

•al hükumet maruz kalınan haaralan Gelecek intihabat hakkında Bay Kon 
İıtikamet ve' hulus ile tamir edebile • diliı, bu husuıtaki kararın, Başvekil 
•ektir. Ben, bir an bile kanundan dı· Ç;ıldarise vağlı bulunduğunu ve her hal 
tarı _çıkmamı§ ve ıuursuz hasıntlftrı • d k h · · •ı V · l e, anun arıcı - ı 1ıan enıze oı par-
l'ruzın ba§larını bizzat kendilerine ez• tisinin intihabattan da hariç tutulacağını 
dimüt olan Bay Çaldariıe İtaat etti • ıöyleıniıtir. 
iiıni ve körkörüne itaat edeceğımı si- Kurtarılan bütün eyaletler tam bir sü-
te ilk defa olarak bildiryorum.,, kun içerisindedir. Bilumum telgraf mu· 

Çaldaris ismi ve Yunanistan iımi haberatı ve d-:miryol..:ı münakalatı iade-
bütün medeni dünya tarafından hür • ten teıis edilmİ§tir. 
11\etle anılmak!;._ ' · Bay Kondilis, söz Silah alhna alınmış olan son iki 11· 

lerini, on gün katlar içinde ıabırla nıf asker, terhis olurunuştur. 
beklemiş ve nadir b;r şevk ve ,iddet- Asi Kaçomis denizahı gemisi efra· 
le döğüşmüt olan cephe ordusunun ve dın zabitlere karp isyan ettiklerittl tel • 
'Yni zamanda aimali Yı.1nani~lanın da sizle bildirmiş ve imdat iatemiıtir. 
••lamını getirdiğini söylemit ve ıö • Asilerin reisi ne diyor? 
tünü bugünkü zaferin Elen'liğin lam SOFYA, 13 (A.A.) - Yunan asi. 
itimadı için bir nareket nokta'ı teşkil leri reisi general Kamenoa, demittir ki: 
• '"ıleaini temenni eyliyerek bitirmiı· "Cumhuriyet için mücadeleden, Ma-
lir. kedonya ve Trakya halkını müdafaa i-

Bay M etaksasın nutku ~i!' elimizde topçu ve tayyare olmadığı 
Bay Kondilisten sonra devlet ba - ıçın vazgeçmeğe mecbur olduk. Boş ye-

ka.nı Bay Metaksas, bir söylev söyli- re ~n d?külmeıinin önüne geçmek is
ıedık. Mucadcleye bat ka cumhuriyetçi-

l'erek demiştir ki: ler tarafından devam edilecektir. Çünkü 
Bugün tarihi bir dakikayı teıid e· cumhuriyet fikri, ulusun ruhunda de • 

diyoruz. 20 ıene sürmüş olan müellim rin bir surette kökleşmiş bulunmakta .. 
hir dahili savaşın sonunu tesid edi- dır. 
)onız. Fakat zafer müstemir bir re ~ iiınte tahkim edilmezae, nokaan ola • ATINA, l3 (A.A.) - Matbuat haber 
taktır. Bunun için kanun isyanın mu- ]erine göre, hükUmet, Venizeli.s~ isya -
h I ·ı · b ı b .. ·· nının icap ettirdiği bazı tedbirler alacak 
•n-ik erine i.ıı erın aş arına ulun 

liddetile çarpılmalıdır. Ti. ki, hiç bir tır. Ezcümle, idareyi tasfiye edebilmek 
İtiınıe ilerde buga benzer bir sergü • için hakimlerle devlet memurlarının la· 
~•,tin tekrarını dütiinmesin. Keza, u· yenazil sıfatları 3 ay müddetle reffedi • 
l't\tuni askeri ve sıyasal hizmetleri. bun lecek, feıat teıkili.tı ve belki de bazı ınu 
,_rı çürüten teaffün unaurlarından le· halif fırkalar fesholunacak ayan mec . 
llıizl k ı· d G l"b aeldik fa lis. in. in li.ğvı ve icrai kuvv~tin takviyesi 
ı. eme azım ır. a ı a , • b 
ıııı:at, bizzat bu zafere, Yunanist~nın g! 1 bazı hususlarda kanunu esasiyi la-
llıukaddera tı için meauliyet deruhte d~I edecek o!an meclısi milli seçilecek· 
~trniş bulunuyoruz. tır. 

Ve Yunan ulusu, eğer senin his ve Bir kaç gün istirahat etmeğe giden 
t.t-:z.ularına uymaz:iak, bütün tehevvü Başvekı1 t;aJdaris döndükten sonra, na-
!'inle bize kartı dönebileceksin. Fa - ~ırların meclisi, bütün bu mutasavver 
~a.t, bunlaM. uyacağımızdan eminiz. ıcraatı müzakere edecektir. 
llu kanaatladır ki, sesimi senin için Örfi idare, isyanda methaldar olan 
~İikoeltiyor ve haykırıyorum : (Ya~a • bütün suçluların divanıharbçe muhake-
•ııı Elen ulusu) meleri bitinceye kadar devam edecek 

lakin bugünden İtibaren ahkamı hafif : 
Amiral Dusmanisin nutku 

Bundan sonra harbiye bakanı Ami
l"--.( Dusmanis, evvelki cumartesi gÜ • 
~İi bahriye bakanlığını deruhte ettiği 
~altlan vaziyetin ümid kırıcı bir hal ... 

~· olduğunu ve fakat kahraman va • 
~llperverliği muciz~1er yaratabileceği 

Ilı gOstermjş bulunduğunu söylemiş ve 
llıiıtir ki: 
I .. - Aai filo, büyük hasartla kanuni 
1 l.ı.kUmetin emrine tekrar geçmiştir. 
Şi:ndi bahriyenin h l'.kiki b:rli i; inin tek 
t-a.ı- tesisine çalı§ılacaktır. Donanma -
~· itaahizlik, bunadn böyle nihayet 
llltnuş tur. Artık şahsi menfaatları de 

iil, yalnız Yunaniıtanı müdafaa.ya ha 
~it- birleşik donl\nm;:,. "' · 1

-
1
·· -

Sc ~miralden sonra, hava bakanı Bay 
'o. '1ınas, b :r nutuK s ~ ı, ı: ... ı.y ,,. ç ~ .. 1aan 
~· llra Atina belediye reisi Bay Kot • 
l\ıe.a, eaerinden dolayı hJ.kümete min
.... ~.tta.rlığını bildirerek mesullerin mi • 
~ olaca.ıı. surette cezalandırnmaları· 

letilecek~ir. 

: ":hancı memleketlere sığınmıı o -
lan asıler, gıyaben muhakeme edilıft:ek
lerdir. 

Bugün Atinanın en büyük kilisesin· 
de resmi zevatın huzurlarjle, bir iyin 
yapılacaktır. 

Doğru olmıyan bir haber 
. Ecnebi dilile çıkan bir akıam ğaze· 

teıınd_e Yu?an. isyancılarından 3 vagon
luk hır kafılenın hududum .a iltica 
eltıği yazılmıştır. Tahkikatımızcl gör~ bu 
haber teeyyüt etnıemİ§tİr. 

Romanyada tedbirler 
BUKREŞ. 13 (A.A.) - R•uler a· 

jant.ı muh;birinclen. 
Yuı . an ihti13.Jcilrrinin Romanyaya 

kara veya denizden gİrmeJPrİne mani ol· 
mak Üzere, bütün ".udut k;;·akollarına ta 
Jimat verHmiştir. 

Midilli valisinin lzmirde 
söyledikleri 

lZMil:!, 13 - Ao.ilerjn Midiliye a~ 

Asilerin itııaline maruz kalan ~idil· 
liyi terkettikten ıonra iki gün köyler • 
de saklandım. Nihayet elde ettici-im e • l ı 
min bir sandalcının sandalına ~nerek 
Ayvalığa iltica ettim. isyanın aldığı son 
ıekil Üzerine Dikili yolile Pilmara, ora· 
dan Midillide vilayet merkezine giderek 

mem.uı:i>:etm~ !ekra~i batlıyacağım.,, 
Mıddlı valısı lzDUr Yunan konsolosİ· 

le vali general Kizımı ziya.reli ettiler. 
Vali ile beraber bulunan Yunan mebuıu 
gazetecilere dedi ki: 

"- Venizeloı Yunanistanda kanunu 
kendine rehber yapan fırkayı çekemedi. 
Venizelos senelerdeı:ıberi Yunanistanı ka 
rıttıran, Yunan milletine rahat vermiyen 
bir a~amdır. Nihayet lay!k olduğu akibe
te ugramıtllr. 

Taymisin dilekleri 
LONDRA, 13 (A.A.) - Yunanis . 

tan isyanı hakkında tefsiratta bulunan 
Taymis gazel1esi diyor ki: 

"Bay Çaldaris ve Kondilis, tabii ba· 
zı endişeler müstesna olmak üzere ha • 
rici ihtilatlara sebep olmaktan sadkı • 
mış olmalarından dolayı, komşu mem .. 
leketlere minnettar olmalıdırlar. Zafer· 
!erinden itidalle istifade edecekleri hak· 
kında Bay Çaldarisle Kondilise güvene
bilir. Fakat taraftarlarını ifrattan ko . 
rumaları 1i.zım geleceği işikirdır. 

Vatanı çok vahim bir buhrandan nis
beten az kan dökülmek suretile kurtar· 
dıkları için vatana layık olmuılardır. Fa 
kat memleketlerinde bir 11.Zlaıma siya • 
setini ·muvaffakıyetle tatbik ettirebi!irler 
sc daha ziyade sitayişe Jiyık olacaklar
dır.,, 

Asi tahtelbahir kumandam ken . 
dini öldürmek istedi 

ROMA, 13 (A.A.) - Kayta:zanis ıah 
telbahiri kumandanı Patamaı kendisini 
öldürmek teşebbüsünde bulunmutlur. 
Bir tayyare, kumandam Rados haıtaha· 
neler; ~ ~n birine gÖtünnüştür. Sıhhi va
ziyeti tehlikelise de ümitsiz değildir. 

lstanbul yedinci icra memurluğun
dan: Kızıltoprakta Bağ<lat caddesinde 

117 No. lı köşkte mukim iken elyevm 

Bağdada giden ve ikametgahı meçhul 

b.ılunan Bayaq Sehere: Bayan Fatmanın 
zimme~inizde bir noter senedile 300 ve a• 

di senetle 300 ki ( ezgayri masraf ve fa· 
iz) cem'an 600 liranın temini zrmnın

da alacaklılar yeddinde bulunan 30 lira 
kıymetinde yatak !akımı gıyabınızda 

haczedilmit olduğundan icra ve iflaı 

kanununun 103 üncü maddesine tev
fikan tebliği muktezi ihbar varakasının 
bir ay müddetle ilanen tebliğine karar 
verilmiıtir. Tarihi i1i.ndan itibaren ni

hayet b:r ay zarfında müracaatla haciz 
zab;t varakasını ' tetkik ve bir diyece-
ğiniz varsa beyan etmenizi natık ve 
103 Üncü madde mucibince tebliği muk
tazi ihbar varakası makamına kaim ol
mak Ü~S!_ ilin olunur. (9266) 

Ekonomi Bakanının yarın 
• şehrimize 
r ,1elmesi bekleniyor 
Ekonomi Bakanımız Bay Celal Ba

yarın yarın .'.karadan ıeıhrimize gel
mesi beklenmektedir. 

Bay Celô.l Bayar, burada bir kaç 
gün kalacak ve tekrar Ankaraya döne· 
cektir. 

Ekonomi Bakanımrzırı. vapurculuk 
ıirketinin Akıu vapurunda pazar ıünü 
yepılacak merasimde de hazır bulunma-
11 muhtemeldir. Vapurculuk firketi, 
Aksu vapurunun sefere konulması mü
nase)eti:e vapurda bir ziyafet hazırla· 
mı1lır. o-------

Üstü açılıc bir çukur 
Kasımpaşa nahiyesinin Kü ~ikpiya

le ~e Hacı Hüsrev mahallelerı arasın· 
da bulunan dere, Bomonti fabr ' <s ın· 
dan başlıyarak üstü açık bir ııalde 
Tahtagazi mahallesine kadar devam 
etmektedir. Derenin iki tarafında aeb 
ze bahçeleri ve birçok evler vardır. 
Haftan~n iki gününde Bomonti fahri 
kaaının mülevves aulan bu dereden 
akıp gider. O civar halkının aıhh ati 
dü~ünülerek bu suların akıtılması için 
fenni çukurlar yaptırılması icab eder. 
Aldığımız birçok okur mektublarında 
belediyenin belediyenin ve hıfzısaıh· 
ha mec'i!inin naz.arı "4ıkkati ce!bedil
mektedir. 

--o--

Fena havalar 
Anafarta vapuru, dün 52 saat teah 

hürle limanımıza gelmi,tir. Bu gecik
menin sebebi vapurunu yolda fırtına .. 
ya tutulmasıdır. Çanakkalede oturan 
İngiliz bandıralı vapurun biraz güç 
kurtarılacağı anlaşılmaktadır . Hava· 
nın müsaadeıizliği yüzünden vapur -
daki buğdayların diğer bir gemiye ak 
tarması imkinı bulunamamıştır. 

Hava vaziyeti 
Sıfır hararet derecesine ve deniz 

ıeviyesine indirilmiş barometre bu sa 
bah saat 7, de 772, ıaat 14 de 771 
hararet derecesi saat 7 de 3, saat 14 
de 4,5, en yukarı hararet 5,5, en a,a
ğı hararet 2. Rüzgir yıldız poyraz • 
dan esmittir. En yukarı ıürati sani • 
yede 12 metreye çıkmıttır. 

--o---
Almanların mat~m günü 

Martın 17 inci pazar günü Alman· 
)arın matem günü olduğundan ıehri· 
mizdeki AYrıan kolonisi meraaimle 
Oıküdardaki Alman mezarlığına gi
derek ölüle,ri ziyaret edeceklerdir. 

Küçük haberler 

't- Lehiıtanın htanbul general kon· 
solosu Bay Wegneronvicz izinli ola
rak Köstence yolile Varşovaya gitmiş • 
tir . 

~ Mikrobiyoloji cemiyeti azaıı bu 
akıam 18 de Etıbba odasında toplana· 
rak ziraat enstitüsü profesörlerinden 
Bellerin konferanaını dinliyeceklerdir. 

ıı. Hilaliahmer cemiyeti bir hafta i
çinde altı yüz fa:~-' kadın ve çocuğa 
bayramlık kumaf dağıtmıştır. Kumaş • 
lar bittiği için tevziat ta dunnuıtur. 

Bir kaç gündenberö f"brimizde 
baytari müeueıeleri gezerek tetkikat 
yapmakta bulunan Ankara bayt.ar fakül 
leli tal<Delesi dün ıabah Çapadaki ku
duz haotaneıini gezmişlerdir. 

Talebe ile birlikte ıel:ırimize gelmit 
olan teırihi marazi prolelÖrü Ankara· 
da bulunan çocuğunun bir kaza ıeçir • 
meıi üzerine dün akşam Ankaraya ha· 
reket etmiştir. Profesörle birlikte tale· 
belerden bir kısmı da Ankaraya hareket 
etmişlerdir. 

B .. zı muallim:er tasfiye edildi 
lstanbul maarif müdürü Bay Hay· 

darın reisliği altında dün inzibat mec
lisi toplannuı ve bazı muallimleri tas· 
fiyeye tabi tutmuıtur. 

ilk va orta tedrisat 
müfredat programı 

tik ve orta tedrisat müfredat pro-
gramı Kültür Bakanlığı tarafından 

yenid;n hazırlanmaktadır. 
Yeni program Alman, Fransız ve 

lngiliz, Amerikan ilk ve orta mektep
lerinin müfredat programı tetkik edi· 
!erek hazırlanmaktadır. 

Mdktep ıerae varanı teskilatı 
Dün Beyoğlu 29 uncu ilkmekteb la· 

lebeıinden üç kiıilik bir heyet Verem 
Mücadele Cemiyetine gelerek mekteb • 
lerinde teıkil ettikleri Verem mücade .. 
leıi teıkilitına 87 aza kaydedildiğini 
bildinnit ve ilk aidat olarak toplanan 
5:.0 kuru1 cemiyete teslim etıniştir. 

Ü.>küııar Mual.imler birliğinde 
dUnkU toplantı 

U ıküdar Muallimler Birliği dün öğ. 
bden ıonra bir toplantı yaparak, Hazi· 
randan itibaren kaldırılacak olan ilk 
tedriıat müfettiıleri ve baımuallimleri 
k.dem zammı etrafmda görüımüttür. 
Dünkü toplantıda bazı kararlar verilmit 
tir. Bu kararlar, birer teklif mahıyetın
de, ayın 25 inde toplanacak olan lstan· 
bul ıvıuallım1er Bırugi koneresine ar • 
zedilecek ve oradaki umumi toplantı da 
mün:okata edilecektir. 

Dılsızlerin müsameresi 
Dibizler Cemiyeti tarafından 28 

Mart perşembe günü akıamı Tepebatıra
da Soayeta ltalyana klübünde bir mü 
ıamere verilecektir. Müsamerede dil 
a.izler hakkında bir konferans verile • 
cek ve muhtelif eğlenceler tertib edi· 

' Iecektir. Müsamerenin iyi olmasına ça 
lışılmaktadıı·. 

16 Mart iht ı f ali için 
htanbul halkevinden: 
16 mart şehitleri ihtifali, gününde 

ve salt ( 15) te Eyüpte yapılacağından 
evimizde hayıtlı üyelerin de bu ihtifal. 
de bulunmalarını rica ederiz. 

----<>--

Bay Mitad cön~ü 
1 nhisarlar ve Gümrükler Bakanlığı 

ile görüşmek üzere Ankaraya gitmiş O• 

lan yeni lnhisarlar umum müdürü Bay 
Mitad dün sabah Istanbula dönmüştür. 
Bay Mitad, Ankarada inhisarların 1935 
bütçesile, memurin koruma sandıiı ka
nunu, yeni tuz kanunu gibi işler hak • 
kında Bay Rana Tarhan ile görü,müt • 
tür. 

Müzakerat Ruznamesi 
1 - ldaH Mecliıi nporunun okun• 

maıı. 

2 - Murakıp raponınun okunması. 

3 - 1934 ....,eai bilinço ve lıir ve 
zarar heıabının okunup tasdik edilm• 
ıi. 

4 - Meclui idare ve murakıbin it.-
raır. 

5 - Şirket nizamnameıinin 16 mor 
maddeıine tevfikan Mediıi idare aza· 
lan arasında intihap yenilenmeıi. 

6 - Ticaret kanununun 372 ine! 
maddeıi mucibince 1935 1ene1I için ida
re ıoecıisi azalarına verilecek hakkı h\lı" 
zurun karar albna alınma11. 

7 - 1935 oeneıi muameliltı için bir 
mürakip intihabı ve yıllık ücretinin ı... 
rar altına alınma11. 

ISTANBUL LiMAN 
Kooperatif Şirketi 

idare Meclisindenı 
Nizamnamemizin (27) inci madden 

mucibince yirmi hisıedar tarafmdan 

27 Mart 935 tarihinde alelade topla • 

nacak olan umumi heyetimiz ruznamo

sine ithali teklif edilen ve idare mecli

simizce sözü reçen heyet ruznamesine 

ililveıi kararlqtırılan maddeler aıağıya 

yazılmııtır: 

1 - Eıu mukavelenamenin (iZ) İn· 

ci maddeıiııin feklil edilecek tekil da

hilinde tadili için müzak ... icrası. 

2 - Kooperatif prketinin bilcümle 

alacak ve vereceklerinin ve bunların 

tarz ve ıelr.ll cereyanı huıuıunun tet· 

kik ve müzak~eıi. 

3 - Kooperatif 1irketinin tekli ha· 

zın ile devamı veya kıımen ,ek.linin 

tadili veya tamamen taıfiyeıinin ıuÜ· 

zakercıi. 

lstanbul aıliye mahkemeıi ikinci ti.. 
caret daireıinden: htanbulda Maksud>. 

ye hanında 8 No. da çay ticaretile 

rnüıtegil Ali Cevat Zadenin icraya mÜ· 
racaatla akteylediği konkordato evrakı 

İcra dairesinden mahkemeye tevdi kılın· 
mııtır. Konkordatonun taıdiki için 

15-4-935 tarihine müsadif pazarteıi ıa

at 15 te icra olunacağından alakadara• 

nın maıuır:u olmak ve muterizler hak· 

larrnı müdafaa için celsede hazır bulu-

naLilecekleri ilin olunur. (9221) 

lıtanbul Altıncı İcra Memurluğunu 

Mahcuz ve paraya çevrilmeıine 

karar verilen ufak gem kirına makina, 
el hava makina, açık ikinci arttırma su· 
retile 21.3.935 tarihine müıadif p..-. 

ıembe günü aaat 16 - 17 ye kadar Ga· 
lata Perşembepazar Tünel caddeıi 91 

No. lu mağaza önünde satılacağından 
talip onların mahallinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları lli.n olu-
nur. (9270) 

Nafıa Bakanlığından: 
Enjekte edilmiş 160.000 adet normal ve 1600 adet makaa 

kayın traversin Derinceden lzmirde Alsancak iskelesine deniz 
den vapur ile nakilleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konul · 
muştur. Sigorta ücreli dahil olmak üzere nakilleri için 32480 
lira bedel tahmin edilmiştir. Eksiltme 30 mart 935 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa Bakan· 
lığı Malzeme Müdürlüğü odasında yapılacaktır.istekliler 2436 
liralık muvakkat teminatlarının mal sandığına yatırıldığına 
dair olan makbuz veya banka teminat mektubu ve Ticaret o -
dası vesikası ile birlikte teklifi erini 30 mart 935 cumartesi gÜ· 
nü saat 14 de kadar Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
ne vermiş olmaları lazımdır. lıtekliler bu husustaki şartname
leri Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden 163 kuruş bedel ile 
alınabilir. (1307) 

Şirketi Hayriyeden: 
Bay•am müna~e"teti' e ya'nız Cuma günü ilave sefe-le . 

Saat~eıi ve ae~er hat1 aıı iake!elerde ilan edilmittir. 
~ 



• 
' MiLLiYET PERŞEMBE 14 MART 1935 

İstanbul dördüncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı Namına TORkiYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafın
dan tamamına (135000) yüz otuz beş bin lira kıymet takdir 
edilen Ka~..ışta Omer Avni elyevm Hace Fatma hatun ma
hallesinin eski GümÜf!Suyu cad lesi yeni Izzetpaşa sokağında 
eski 7 ve 9 yeni 28-2, 28-3, 28-4, numaralı kayden 1341 arşın 
terh:inde bilmesaha 770 yedi yüz yetmiş metre binanın zemin 
mesahası ve bakiyesi bahçedir. işbu bina Eksers:yor apartma
m demekle maruf kalorifer, sıcak su, asansör gibi her türlü 
konforu havi 16 daireli nezareti fevkaladeli betonarme apart
nanm dörtte bir hissesi. 

31- 12 - 1934 tarihinde biten 3 üncü besao 1devresi bilançosudur 
AKTiF PASiF 

Ve yine tamamına 3680 üç bin altı yüz seksen lira kıy -
met takdir edilen ayni sokakta eski 7 ,9 yeni 28-1 numaralı ayni 
nezareti havi 428 dört yüz yirmi sekiz ziradan ibaret arsa u -

lup sokak tarafı kısmen dıvar ve deniz tarafındaki cephe drvar 
ortasında kısmen bir set dıvar ı ve· temel asarı ve altında tonoz 
kemeri mevcut işbu gayri menkulün dörtte bir hissesi. 

Kasa: 
Altrn mevcudu 0 Me:k U.k v• külçe,, 

Safi kilogram 
13.927,471 .60 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhahir!er: 
Altın külçe ıafi kilogram 

1. 788,023.89 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın külçe ıafi kilogram 

3.807,023.52 
Döviz 

Avanslar: 
Hazine Bono'arı: 

19.590.144,79 
6.456.382,
.726.580, ll 

2.51-5.004,-
234.732,64 

5.354.894,56 
22.185.580,27 

2~.773.106,90 

2.749.736,64 

27 .540.474,83 

2.466.442,74 

Sermaye: 
lhtlyat akçeleri: 

Adi 
Fevkalade 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen 
Altın kar,ılıklı 

Tevdiat: 
Döviz Teahhüdatı: 
Muhtelif: 
Kar: 
Nazım hesa:ı>lar: 

564.224,50 
99.689,80 

148.925.285,-
15.688.000,-

15.000.000,-

663.914,30 

164.613.285,-

17.891.456,61 

22.054.41 ı,so 

42.061.536,56 

1.520.865,61 

139.393.495,38 

Ve yine tamamına 5950 beş bin dokuz yüz elli lira kıy -
met takdir edilen keza ayni sokakla eski 7 ,9 yeni 28-5 numa -
ralı beş yüz yetmiş beş zıra terhiinde kayden arsa olan ayni ne 
zareti havi İ§bu mahallin ôn dıll'arı kagir çatısı galvenizli ahşap 
diğer tarafı galvenizle mestur ahşap döşeme i tahtında hod -
rum ve deniz cihetinde set dıv an mevcut ayni nezareti havi 
mezkiir gayri menkulün dörtle bir hissesi. 

Deruhte edilen evrakı nalıtiye karfı lığı 

Esham ve Tahvilat cüzdam: 
148.925..285,-

Ve yine tamamına 6600 altı bin altı yüz lira kıymet takdir 
edilen ayni sokakta eski 7,9 yeni 28-6 numaralı 768 yedı yüz 
altrn:ş sekiz zıra terbiinde arsa üzer;nde kısmen 2lS-5 numaralı 
arsa üzerindeki salaş ve bölmelerin bir kısmı mevcut işbu gay
ri menku'ün dahi kezalik dörtte bir hissesi. 

işbu emlak ayrı ayrı ihale leri yapılmak sure tile açık arttır 
maya konulmuş olup 9-4-935 tarihinde şartnameleri divan:.a
n ' - e talik edilerek 22-4-935 tarihine müsadif pazarteai günü 
saat 14 ten 16 ya kadar lstanhul Dördüncü Icra dairesinde 
satı'acaktır. Arttı~maya iştirak için hisselere isabet eden mu
hammen kıymetlerinin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanın teminat me ktuhunu hamil b-dunmaları la -
zımdır. Müterakim vergi, belediye rüsumu, vakıf icareleri 
borçluya aittir. Arttırma bedeli h'.sselere "sahet eden muham
men kıymetlerinin yüzde 75 lerini bu'duğu ta:.dirde iha!eltri 
yapılır. Aksi halde en son arttıranların taahhüt eri haki kal -
mak üzere arttırma !5 gün daha temdit e:lilerek 7-5-935 tari
hine müsadif salı günü 14 ila 16 }a ka·~ar hi1selere isa· 
bet eden muhammen kıymetlerinin yüzde 75 )eri
ni tutmaz İse satış 2280 numaralı kanun ahkamı
na tevf;kan geri bırakılır. 2004 numaralı icra kanununun ı~J 
mcı maddesine tevfikan İpotek sahibi alacaklıla:-la diğer ala . 
kadarların ve İrtifak hakkı sah iplerinin dahi gayri menkul his
seler üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair o -
lan iddialarını evrakı müsbitel erile birlikte 20 gün içinde icra 
dairesine bildirmeleri lazımdır . Aksi halde hakları tapu sicil -
lerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu müddeti kanuniye ahkiı.mına göre 
hareket etmeleri ve daha fazlamalfunat almak istiyenlerin 
934-1351 dosya numarasile memuriyetimize müracaatları 
i!an olunur. (1347) 

İstanbul 7 inci fcra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığına 
Birinci derecede İpotekli olup yeminli üç ehli vukuf tarafın • 
dan tamamına ( 1500) lira kıymet takdir edilen Büyükadada Ya 
lı mahallesinde Balıkpazarı Balıkçıl sokağında eski 49 yeni 53 
No. lu bir ahşap dükkanın tamamı açık arttırmaya vazedilmiş 
o'.duğundan 22-4-935 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar dairede birine i arttırması icra edilecektir. Art 
tırma bedeli kıymeti muhamm enenin yüzde 75 ni bulduğu tak 
dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün müd
detle temdit edilerek 7 -5-935 tarihine müsad f Salı günü saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık art· 
tırmasında arttırma bedeli kıy meli muhammenenin yüzde 7 5 
ni bulmadığı takdirde satış 2280 No.lu kanun ahkamına tevfi. 
kan geri buakılır. Satış peşindir. Arttırnay-ı iştirak etmek isti
>:enlerin ~eti_ muhammen~ nin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçe 
sı veya mıllı hır bankanın terru nat mektubunu hamil bulunma
ları lazımdır. Haklan tapu sicilli ile sabit olmıyan ipotekli ala 
caklarda diğer alakadaranm ve iı tifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz ve m asarife dair olan iddialarım evra 

1 

Banknot karşılığı 
Banka ma:ı 

Iskonto cüzdanı: 
Hazine bonosu 
Reeıkont 

Gayri menkul: er: 
Dem:rbaş: 
Hissedarlar: 
Muhte' if: 
Nazım hesaplar: 

ı ____ _ 

\iA~U l\CULUK 
TÜP.K ANONiM ŞiRKETi 
Ltanbul Acenta:ığı 

V•an Han. Telefon: 2l925 

TRABZON YOLU 
TAR 1 vapuru 
PERŞEMBE 

14 Mart 
saat 20 de 

Hopeye kada_r_. ------

1 m f"OZ Yolu 
TA)' YAR Vapur ı 14 Mart 

Perş'!mbe Saat 16 da lzmire 

ka-lar. 
................. _il ..... 

T ı F O '> J L ---1!1 
Dr. İhsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına lU· 

tulmamak için ağızdan alınan tifo hap 
!arıdır, Hiç rahatawık vermez. H ,,·. 
keı alabilir. Kutusu 55 Kuruf. 

1884 

MARAŞ 
ÇEL TIK F ABRIKASI 
Türk Anonim ıirketinden: 
Ş · rketimizin alelade ıenelik heyeti 

umumiye içtimaı 30 mart 1935 tarihi

ne müsadif cu'marteıi günü aaat onda 

tirketin merkezinde vuku bulacağından 

muhterem hissedaranm ayni ıün ve 

aaatte Maraş Çeltik falırika11nı tet"/

leri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
• 1 - Meclisi idare ve müral&ip rapor .. 

tarının. okunması , 

2 - 1934 sene.ti bililnço Ye kirüza. 

rar hesaplarının taadilı:ile Meclisi ida
renin ibraıı, 

3 - Nizamname mucibince çıkacak 

nıaıf aza yerine yenilerinin seçilmesi ve 

mecliıi idarece münbal azalıia . tayin o
lunan azanın taadilô. 

4 - Mürai.ip intihaıbı. 

b müspiteleri ile birlikte ilan tar '.binden itibaren nihayet 20 
gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi 
takdirde lia1darı tapu sicilli iie sabit olrnıyanlar satış bedelinin · 
paylaşmumclan hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenvi - __ U_ok_iı-.d-ar-ta-pu--bat-man--ur-lu_tun_d_an_: 

riye, tanzifiyeden mütevellid belediye rüsumu ve Uıküdardoı Kefçedede mahallainde Ka-

vakıf icareıi bedeli müzayededen tenzil olunur. Da- racaahmeı caddeıinde Sanc.ktar Meh-
ha fazla maliimat almak istiye nler 2-4-935 tarihinden itibaren meteienıli vakfından olup latanbul ev-
herkeıin görebilmel.İ için c:İaire de açık bulundurulacak arttır • kaf mahliilat idareaince (88) sekııen 
ma şartnamesi ile 934 - 2911 No. lu dosyaya müracaatla mez aekiz liraya satılan ve vakfiye ile ta-
lcôr dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri ilan olunur. ııarruf olunan tüıt.e anaaının kaydı 

( 1351) olm&dıfından taaarrulun tahkik ve tes

Nafia Bakanlığından: 
· Uıt üste muhammen bedeli 1500 lira olan bir aded film 

çekme makinesi ile bir gösterme makinesi kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Makineler bedeli klaring k analile tediye edilecektir. Eksilt 
me 25 Nisan 1935 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10 
30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacak
br. 

isteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 112,5 lira
lık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığına dair o
lan makbuz veya banka teminat mektubu ile birlikle 25-4-935 
Perşembe günü saat 9,30 a kadar malieme müdürlüğüne ver
meleri lazımdır. Bu husustaki şartnameler parasız olarak An -
karada Bakanlı!, Malzeme Müdürlüğünden almabilir. (1234) 

1922 

bit i~in 1515 ıayılı kanun ve niz~ 

meıi hükümlerine tevfikan 31 mart 

935 pazar ııünü saat 10 da mahalline 

tapu memuru ııöndeTileceğinden bu yer· 
de tasarrufla alakaaı olanların (IDuteber 

vesa.ikle birlikte Uoküdarda Doğancı • 
!arda tapu idaresine 202 dosya saym 

ile veya o gün ve saatte mahallinde ta-

pu memuruna müracaatları ilin olu· 

nur • (9280) 

Steno-daktilo aranıyor 
Ankara için fran~ya tamamile 

vak\l, ve ikiıi muvakkat olmak üzere 
3 ıteno - daktiloya ihtiyaç vardır. 

Arzu edenlerin, marbn 14 üncü per
ıembe günü saat 15 ten 18 e kadar Ga-
latada, Cumhuriyet Merkez Banb11 
müdürlüiüne müracaat ebnelwİ. 

28.681.787,19 
4.835.991,67 

3. 727.928,60 
9.318.555, 70 

• 
33.517. 77 8,86 

l 3.046.484,30 

1.448.561.32 

131.511,78 

4.500.000,-

2. 706.087 ,21 

'39.393.495,38 

403. J 98.964,96 

- ltitanbul Gayri Mübadiller Komisyonundanı ,.. 
D. No. Semli ve mahalle11 Sokağı 

3101 Beyoğlu Kurtulut Eski Kadın Kazaz 
Yeni Kir 

Emlak No, 

Etki: 6 
Yeni : 36 

Cinsi ve hissesi Hi.aseye ııöre muhamm•" 
kıymeti Llra 

52 metre artanın 1-2 his- 52 Açık artbrma 
ıeıi 

4069 MercRn iğneci han lineci ban 5 iğneci hanın üıt katında 334 Açık artbrma 
odanm S.6 hisıai 

4091 Mercan Mercan 4 Jmameli hanın oılt katında 490 Açık arttırma 
dükkanın 26-32 hiaıeai 

101 Beyoğlu K~atun Kalyoncu Kulluğu Eski: 139-141 Kagir hanenin 1-2 hissesi 4402 Kapalı zarf 
Yeni: 145 

4169 Kuzguncuk Eski lcadiye yeni Tene
keci Musa 

10 Ahşap hane ve arsanın 520 Açık arttırma 

tamamı 

4350 Fener Abdi Subaşı 
1856 Hocapafa (Sirkeci) 

Yıldız 14 

Hüdavendigiır ve Bahçe Eski: 46-48 

Yeni: 20-5 

Kii.gir hanenin 1-3 biıııeai 720 Açık arttırma 
Kigir dükkan ve hanenin 6464 Kapalı zarf 

4276 tamamı 

4880 Beyoğlu Kurtulu§ Rus Eski: 69· 79-72-
76 

l15 metre ananın 1-2 hiı· 575 Açık artln-ma 
aeıı 

4924 Cibanııir Sormagir 

Yeni: 123 

Eski Sonnagir çıkmazı Eıki: 10 26,60 metre ananm la • 638 Apk artbrma 

yeni Cüneıli Yeni: 8 mamı 

4951 Hocapap Şeh Meh- Han 
...et Ceylani 

7-9-11 Kagir otd ve ilD dükkiı· 1376 Kapalı zarf 
nın 4.64 his.esi 

Y ulcarda evsafı yazılı emvali gay rj menkule on gün müddetle münakasa ya çıkarılmıı ve 17-3-935 tarihine te-
sadüf eden ç&11amba günü saat J4 den itibaren ihalelerinin icraaı mukarrer bulunmuftur. Satlf münlıuıran 
Gayri mübadil bonoıiledir. 

1 IS 'J'ANBUL BELEDiYESi ILANLARII 

Beşikta§ta ·ı ramvay caddesinde Büyük Türk Denizcisi 
Barbaros Hayreddinin Türbesi etrafında fuzuli olarak gömül· 
müş olanlara ait mezarlar kaldırılacaktır. Barbarosla .veyl! 
ünlü Türk Denizciliğile alakası olmıyan mezarların sahıplerı 
tarafından bir ay zarfında ,,.aldırılmak üzere Mezarlıklar Mü-
dürlüğüne müracaatları. (1130) ısıı 

Dumlupınar yat: mektebi için 1500 kilo toz ve ve 200 kilo 
kesme şeker açık eksiltme ile alınacaktır. Şartnamesi Leva -
zım Müdürlüğünde görülür. Toz §ekerin beher kilosunun tah· 
mİn fiatı 36 kuruş 75 santim, kesme §ekerin beher kilosunun 
tahmin ~iır.tı, 39,5 kuruştur. l'Yiuvakkat teminatı 47,5 liradır. 
Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı artbrma ve ek -
ailtme kanununda yazılı vesik alarla eksiltme gÜnu olan 21-3-
935 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümende bulunma • 
bdır. . (l 104) 

latan bul Millt Emlak Miidlrl6ğ1lnden ı 
Muhammen 
kıymet Lira 

Büyükden: Asmalı sokak eski yeni 10 aayııı evin 
6-16 payı 

Eminönü: Şeyh Mehmet Geylani Sebzeciler aokak 
eski 11 y~i 11-11-1 dükkan ve odaların 
622-8960 payı 

Y eşilköy: Umraniye Uçüncü sokak yeni 20 sayılı 
evin 9-20 payı 

Ortaköy~ Kayıkçı sokak eski 15, M. yeni 22 sayılı ev 
Fener: Abdi Subaşı Kuburbeli caddesi eski 73 yeni 

93 sayılı evin 1 -2 payı. 
Kumkapı: Ni§ancı Mehmet Paşa Havuzlu Bostan so 

· kak eski 1 yeni 23 sa yılı evin 1 -2 payı. 
Kadıköy: Cafer ağa Dıvardibi sokak eıki 4,6,8 ve 

yeni 55, 57 sayılı evin 9-12 payı. 

162 

975 

98 
630 

666 

432 

1991 
Büyükada: Yalı mahallesi Macar ve Liman Ç§kmazı 

sokak yeni 3, 5, 7, 8, 1 O sayılı depo ve üç 
dükkanın 1-8 payı. . 347 

Yukarıda yazılı mallar 26 -3-935 salı günü saat 14 ae pe
şin para ve açık arttırma ile ayrı, ayn satılacaktır. isteklile
rin yüzde yedi buçuk pey akçe lerile müracaatları. (F) 

(1262) 

PUJ 
'VfNÜ~' 

f 

En kıymetli 
Bayram hediyele~ 

Venüa esaıuı, kremi, nıju,, r~ 
pudrası. losyonu. lıolonya11, li
cila11, biriyantin, tuvalet •• ' 
terinli ıabunudur. ....ı 
(Evliya zade) NUREDDiN ERı:-r· 

Ecza aJit ve ıtriyat depolU 
lstan'l:ıul Bahçe'lıapı . Tel.~~ 

htanbul icra baı.imliiindenı r.titP
1 

Menabem Levi ve Klara nlôll ~ p,. 
Daniel Behar tarafından müteveffa 

,mı Levi vereıeıinden Bohor it~. 
Le<vi Menahem, David, Yuda, f1ol 

kında müddeti hitam bulan müd•Y',.e 

ııenediıe alacağı olan 8,000 Jiraıııı> ıJı' 
ıili zımnında yapılan takibat ~ 
vaziyet edilen apartımanın ıatıt ,.,,.eır 

1 .• dal"'' nin tayini znnnında yapı an ınu . ..,,,. 
ela borçlulardan Bolıor Rober Le~.·~· 
Pariate olup açık adreai bilineaıecli~ 
den bir ay müddetle ilanen tebliı•1 ~c-" . 
ra11na karar veTilmit olduğun~ ~ • .r 
rafaa a'inü olan 22-4..M t~ri!Jt ~ 
tesi günü ıaat 14 te borçlunun J 
veya bir vekil tayini ıuretile ı,taııl' . 
. .. _,_ ' • ._._, ••• d .. ___ bııJOI' 
ıcra muranıa na1U11Ull(ln e ~ _ • _ _j 

ması ve gelmecliii takdirde IıııJıl•w 

ııyaben karar verileceği il8(.;;t'" 



NEDKALMiNA s -
Üniversite Art~rma, Eksiltme ve 

Pazarlık Komiıyonundan1 
1 - Çapa' da tamamlanın anuı evkaf pavyonlarından be

deli ketfi 71650 lira 10 kunq olan Radyoloji Enstitüsü ik
ınal İn§aab 21 Mart 1935 perıenıbe günü saat 15 de Univer
aitede ihale edibnek üzere kapalı zarf usuliie eksiltmeye konul 
ınuıtur.. 

2 -Taliplerin İşe aid dosyayı almak için Univeraite vez• 
ilesine 360 kurut yatırmaları lazımdır. 

S- isteklilerin bu işin muvakkat teminatı olan 4832 li
ra 50 kuruş vermeleri ve ihale gÜnÜ saat 14 de kapalı zarf· 
larım Umumi Katipliğe vemıiı olmaları liı.zundır. (1018) 

1686 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma 
ISatınalma komisyon undan ı 
Jandarma Yatnldarı için tutulan nümunesi gibi yerli ma· 

b "Dört Bin kilo,, Pamuk açık eksiltme ile satm alınacak 
\'e eksiltmesi 20 Mart 935 çarşamba günü saat on beşte Ge
dikpaşadaki binada Komisyonumuzca yapılacaktır. Tasar
lanan bahası "iki bin iki yüz seksen,, ve ilk teminab " Yüz 
Yetmiş Bir ,. liradır. Şart ka· ğıdı parasız Komisyonumuz
dan alınabilir. isteklilerin ilk teminat mal sandığı makbuzu 
veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzadnlarile bera· 
ber belli gün ve saatte Komisyonumuza gelmeleri. (1069) 

1689 

lstanbul Dahili Ticaret ve ihracat 
Gümrüğü Müdürlüğünden ı 
Gümrüğümüzün 5 No. lu ambarının içerisindeki böylıne 

duvarın üzerine yaptıruacak 141 lira 75 kuruş bedeli keşifli 
1 metre 80 santim yüksekliğinde 8 lik oluklu galvanizli saç· 
tan perde inşası, pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur, istekli
lerin keşif evrakını görmek üz ere her gün ve eksiltmek için de 
Yiizde 7 ,5 pey akçelerile 25 mart 935 pazartesi günü idaremiz. 
deki komisyona gelmeleri bildirilir. (1079) 1735 

Nafıa Bakanlığından: 
Dörtyol kazasmm Hızırlı yastığı ormanından kesilmek ve 

Erzin İstasyonunda vagon için de teslim edilmek şartile mu • 
hammen bedeli 3000 lira olan 500 meşe köprü traversi kapalı 
ır:arf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25 mart 935 
t&rihine rastlayan pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Ba
kanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. isteklilerin tek. 
liflerini Ticaret Odası vesikası ve 225 liralık muvakkat temi
natlarmm Malsandığına yatırı ldığma dair olan makbuz veya 
nümunesine uygun banka kefalet mektubu ile birlikte 25 • 3 • 
1935 pazartesi günü saat 14,3 O a kadar Malzeme Müdürlüğü
ne tevdi etmeleri lazundır. Bu husustaki şartnameler parasız 
olarak Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden ahnabi • 
lir. ' (1216) 1873 

lçel Orman Müdürlüğün.den: 
Adana Vilayetin:n Karaısalı kazası pos devlet ormanların 

da mevcud şartn.amesi·nde bulundukları yerleri cins, nevi ve 
Çaplan yazılı 18754 parça Adana çeşidi kerestenin beher ade. 
di 150 ve 4 köşeli 27 parçasının beher adedi 600 kuruş olmak 
iizere 28293 lira muhammen bede.le kapalı zarf usulile arttır • 
lnaya konulmuştur. Arttırma · 25-3-935 Pazartesi günü saat 
16 da Adanada Orman muanı e at dairesinde toplanacak satış 
komisyonu önünde yapdacaktı r. 

1- istekliler 2121lira98 kuruşluk muvakkat teminatı 
inal sandığına yatırarak makbuzunu veya nümunesine uygun 
banka teminat mektubu ile tek lif zarflarını 25·3-935 Pazarte~ ' 
ıi günü saat 15 buçuğa kadar Adanada orman muamelat me -
lnurluğu dairesinde satış komi syonuna vereceklerdir. Teklif 
tnektuh]arı komisyonunca saat 16 da açılacak en yüksek art
tırma tek'.ifinde bulunana muvakkat iha~esi yapılacaktır. 

2 - Kat'i ihale emri Zira at Bakanlığından verilecek ve 
hu emir 15 gün zarfında verilmediği takdirde komisyonca 
kat'i ihalesi yapdacaktır .. 

3 - Şartname 167 kUTuş bedel mukabilinde Ankara, Is • 
lanbul, lzmir, Adana, Mersin Orman Müdürlüklerinden ah • 
lıabilir. (1279) 1928 

~ üksek Mühendis Mektebi Arttır
bıa ve Eksiltme Komisyonundanı 

Elektro • Mekanik laboratuvarı için su soğutma tertibatı 
tnüteahhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuş ve ek· 
•iltme günü 28-3-935 saat 14 de olarak tayin edilmiştir. Tah
ltıin bedeli (930) ve birinci pe Y parası (70) liradır. İsteklile • 
"İrı ıartnamesini görmek için her gün komisyona müracaatla 
l't ve eksiltmeye girmek istiye nlerin belli gün ve saatten ev • 
'tel birinci pey!-erini mektep veznesine yatırmaları ilan olunur. 

MiLLiYET PERŞEMBE 14 MART 1935 

1 
ı::n. ;.;..ı ... nUL HARICl ASKER! KITAAT IL,..l'ıLAtU 1 

1 - Bir tanesinin tahmin satın alınacaktır. Muhammen 
edilen fiatı 125 kurut olan iki- bedeli 33500 liradır. 
yüz bin tane yerli veya Avrupa 2 - Şartname Ankarada 
mamfilatından olmak üzere lstanbulda Levazım Amirlik
çıplak aleıninyom matra ka- leri Satmalma komisyonla
palı zarfla eksiltmeye kon- rmda ve Tekirdağ Askeri Sa
muştur. tmalma Komisyonunda her 

2 - İhalesi 30-3-935 cu- gün göre bilirler. 
martesi günü saat 15 dedir. 3- Eksiltme 20 Mart 935 

3 - Muvakkat teminat on Çarşamba günü saat 15 te Te-
üç bin yediyüz elli liradır. kirdağında Park karşısmaa 

4 - Şartnamesini 12 lira Askeri Satmalma Komisyo-
50 kurup. almak ve örneğini nUhda yapılacaktır. 
görmek için isteyenler her gün 4- Eksiltme kapalı zarfla 
öğfeden sonra Komisyona uğ- yapılacaktır. 
rayabilirler. 5 - Muvakkat teminatı 

5 - istekliler eksiltmeye 2512 lira 50 kuruştur. 
girebilmek için kanunun tari- 6 - Eksiltmeye girecekler 
rifatı dairesinde muvakkat Ticaret odasına kayıtlı olduk
teminat ve arttırma eksiltme larma dair vesika göı.teremeye 
kanununun 3 cü maddesindeki vekil gönderenler vekaletna· 
vesikalarla birlikte teklif mek- melerini ve Sirket namına İı"i· 
tuplarını en az ihale saatin- recekler Sir1Cülleri Komisyo
den bir saat evvel Ankara M. na göstermeye ve ikametgah 
M. Vekaleti Satmalma Ko- kanunilerir.i bildirmeye mec· 
misyonuna vemıiş bulunmala- burdurlar. 
rt. (791) (715) 7 - Teklif mektuplan saat 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bütün gün arasız açıktır 

1648 14 de Komisyon reisliğine ve- Alit ve kitap satın alınacak 
iktisat Vekaleti Tahlilatı Ticariye 

Laboratuvarı Müdürlüğündenı 

• • • 
592 bin tane mul>.telif eb'at· 

ta perçin çivisi 88 bin tane 
çift gözlü pul 60 bin tane ya
run yuvarlak halka 25 bin ta· 
ne çift dilli toka 147 bin tane 
sarı kesme kanca 127 bin tane 
köprülü sürgü 177 bin tane 
köprüsüz sürgü kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. U
mumunun tahkik edilen bede
li 17731 lira 80 kuruştur. i
halesi 19-3-935 saat 14 dedir. 
Muvakkat teminatı 1239 lira 
89 kuruştur. Şartnamesini 
parasız almak ve örneklerini 
görmek isteyenler her gün öğ
leden sonra Ko. na uğrayabi
lirler. Eksiltmeye girecekler 
muvakkat banka teminat mek
tub veya maliyeye yatırılmı§ 
teminat mukabili alacakları 
makbuzlarla arttırma eksilt
me kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikalarla 
birlikde teklif mektublarmı i
hale saatından en az bir saat 
evvel Ankarada M. M. Veka
leti Satmalma Komisyonuna 
vermiş bulunmaları. ( 1061) 

1657 
• • • 

Beher metresinin tahmin 
bedeli 35 kuru§ olan 45 bin 
metre haki astarlık bez kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuş· 
tur. ihalesi 20-3-935 çarşam· 
ba günü saat 11 dedir. Mu
vakkat teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. Şartnamesini para 
sız almak ve örneğini görmek 
isteyenler her gün öğleden son 
ra Komisyona müracaatları, 
eksiltmeye girecek~er muvak
kat Banka teminat r. ektup ve· 
ya maliye makbuzlar •. e kanu· 
nun 2, 3 cü maddelerinde ya· 
zılı vesikalarla birlikte teklif 
mektuplarının ihale saatinden 
bir saat evvel M. M. Vekaleti 
Satmalma Komisyonuna ver• 
meleri. (1062) 1658 

• • • 
1 - 24-2-935 günü talip 

çıkmıyan 232 bin tane muhte· 
lif renk ve uzunlukta maka
ranın kapalı zarfla eksiltmesi 
23-3-935 cumartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. • 

2 - Umumun\İ..'1 tahm;n e· 
dilen fiatı 23600 liradır ve 
muvakkat teminatı 1770 lira· 
dır. 

3 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneklerini <Y r...,ek 
isteyenler her gün öğleden 
sonra Komisyona uğrayabihr
ler. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
muvakkat banka t~minat mek 
tu';ı veya maliyeye yatırı'mış 
teminat karşılığı alman mak
buzlarile kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesikalarla bir 
likte mektublannı ihale saa
tinden en az bir saat evvel M. 
M. Vekaleti Satmalma kor- is 
yonuna venn"ş bulunmaları. ı 

(1075) lfi83 

1 -)h.iyacıı.h Askeriye 1-
·1 

rilecektir. (1095) 1703 .... 
1 - Beher tanesinin tah • 

min edilen fiatı 70 lira olan 
700 tane mahruti çadır kapa· 
h zarfla eksiltemeye konul • 
muştur. 

2 - ihalesi 24 mart 935 
pazar günü saat 15,30 dadır. 

3 - ŞartnaDV1Sini 245 ku· 
ruşa almak ve örneğini gör • 
mek için her gün öğleden son
ra müracaat edilebilir. Muvak 
kat teminatı 3765 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecek • 
ler muvakkat banka temi • 
nat mektup veya maliyeye ya
tırılmış teminat mukabili ala
cakları makbuzlarla arttırma 
eksiltme kanununun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte teklif mek · 
toplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. 
M. Vekaleti Satınalma komis 
yonuna vemıiş bulunmaları. 

(1184) 1841 
• • • 

1 -Yerli Fabrikalar ma· 
mulatından ve beher kilosu • 

Cinai Talunin bedeli ihale günü Saat 
Yabancı dillerde kitap ve 827 20-3-935 çartamba 14 
ve mecmua 
Laboratuvar aleti 404 20 11 ,, 14 
Pulfrih fotometresi 1081 20 ,, ,, 14 

Ticaret laboratuvarı için yukarıda yazılı kitab, alet ve 
fotometre açık eksiltme ile belli gün ve saatte ihale olunacak 
tır. isteklilerin şartnamesini görmek için her gün Sultanah
mette laboratuvara ve ihale günü vaktinde yüzde yedi bu
çuk teminat makbuzile birlikte Fındıklıda ki.in Yüksek Mek 
tepler Muhaseb~ciliğinde Komisyona müracaat etmeleri. 

1643 (1028) 

Jandarma Genel Komutanlıjı 
Ankara satınalma Komisyonundan 

Nümune ve evsafına uygun 5000 çift yerli malı kundura 
27-3-935 Çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın alınacaktır. 

Şartnamesi her gün Komisyondan parasız alınabilir. Bir 
çift kundura için 497 kuruş fi at biçilmiştir. Eksiltmeğe gir -
mek isteyenler 1863 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz ve 
ya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı 
belgeler içinde bulunan teklif mektbunu eksiltme günü saat 
14 de kadar komisyona vermyleri. (1239) 

1'.:2J 

t:::~!a:ı:!ı 5,ö<IJ~n~J!a:a!ı~t Maltepede Piyade Atış Mektebi 
ipliği kapalı zarfla eksiltıne • askeri alım Fatım komisyonundanı 
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 24-3-935 pa- Piyade ve Atıı mektebi için 750 kilo ince vakum yağı, 
:car günü saat 15 tedir. 250 kilo kalın vakum yağı, 400 kilq benzin 24-3-935 pazar 

3 _ Muvakkat teminat günü pazarlıkla ve evsafına uygun ve tahlil raporuna müste • 
2115 liradır. niden satın alınacaktır. Tahmin bedeli 500 liradır. Teminat 

4- Şartnamesini 141 ku- miktarı 38 lira 78 kuruştur. Pazarlık 24-3-935 pazar günü sa
ruşa almak ve örneği görmek at 12 de Maltepe Piyade :ve Atış mektebinde müteşekkil satı
istiyenler her gün öğleden son nalma komisyonu· 0 la yapılacaktır. Talipler teminatlarını Is • 
ra komisyona uğrayabilirler. tanbul Levazım amirliği muhasebeciliğine yatırarak alacakla· 

5 _Eksiltmeye girecekler rı makbuzla iştirak edebilirler. (1288) 1245 

muvakkat teminat mektup ve- Jan darına Ge,nel Komutanlıg"' ı 
ya maliyeye yatırılmış temi • 

nat karşılığı alacakları mak • Ankara Satınalma Komisyonundan' 
buzlarla arttırma eksiltme ka-
nununun 2. 3 üncü maddele- Nümune ve evsafına uygun (22,000) metre yerli işi kış . 
rinde yazılı vesikalarla birlik· lık elbiselik kumaş 26-3-935 salı günü aaat 15 te kapalı zarf 
te teklif mektuplarını ihale sa eksiltmesile satın almacakbr. 
atinden en az bir saat evvel Şarmamesi25&,5 kuru§ beJ el ile her gün komisyonumuz • 
Ankarada M. M. Vekaleti Sa- dan alabilirler. Bir metre kumaş için 235 kuriış fiat biçilmiş. 
tınalına Komisyonuna vermiş tir. Eksiltmeye girmek istiyenler 3835 liralık ilk teminat mak 
bulunmaları. ( 1185) buz veya banka mektubu, 2490 sayılı kanun ve şartnamede ya 

1842 zılı belgeler İçinde bulunan teklif mektubu eksiltme günü saat 
"" 'i- "" 14 de kadar komisyona teslim etmiş hulunmaları, (1240) 

Yerli Fabrikalar mamuta- tı.193 
tmdan ve beher metresinin tah r !!!!!!"!'!!!!!"!!!"!!'!!!!"!!!!"!!!!!"-""!"!!!!il!-'!!!!!!!!!""!'!!""!'!!!!!"""-"'!"!""!'!!""!'!!""!'!!~!!!!"~~ 
nLıı fiatı 116 kuruş 20 para o- min edilen fiatı 36 kuruş ~lan dan 25000 metre ekmek tor-: 
lan 40,000 metre arka çanta. 100,000 metre kılıflık bez ka- balığı bez kapalı zarfla eksilt· 
lığı bez kapalı zarfla eksiltme- palı zarfla eksiltmeye kon • meye konulmuştur. Beher 
ye konulrnu_ştuı. ihalesi 27 -3- mutşur · ihalesi 26-3-935 salı metresinin tahmin edilen fi -
935 çarşamba gÜnÜ saat 11 günü laat 15 dedir. Muvakkat atı 97,5 kuruştur. ihalesi 26 -
dedir. Muvakkat teminatı teminatı 2700 liradır. Şart • 3 - 935 salı günü saat 11 de-
3495 liradır. Şartnamesinin namesini 180 kuruşa almak dir. Muvakkat teminatı 1825 
183 kuruşa alınak ve örneği- ve örneğini görmek istiyenler Üra 13 kuruştur. Şartnamesini 
ni görmek istiyenler her gfuı her gün öğleden sonra Ko. na parasız almak ve örneğini gör 
öğleden sonra • Ko. na uğrayabilirler. Eksiltmeye gi. mek istiyenler her gün öğle -
uğrayabilirler. Eksiltme • recekler muvakkat banka te· den sonra Ko .na uğrayaı...: · 
ye girecekler muvakkat minat mektup veya maliyeye lirler. Eksiltmeye girecekler 
banka teminat mektup v~ya yatırdmış teminat karşılığı a· muvakkat banka tem.inal . ııek 
maliye makbuzlarile arttn'ma lacakları makbuzlarla arttır • tup veya maliyeye yabrılmı .. 

il kan 2 3 ma eksiltme ve ihale kanunu- " eks tme ununun ve teminat karşılığı alacakl .... ı 
maddeforinde yazılı vesika • nun 2 ve 3 üncü maddelerinde makbuzlarla arttırma eksiltme 
larla birlikte teklif mektupla- yazılı vesikalarla birlikte tek· . kanununun 2, 3 Üncü madde
rını ih,ue saatinden en az bir lif mektuplarını ihale saatin • )erinde yazılı vesikalarla bir • 

t l Ank d M M V den e"• az bı"r saat e'IVel An • saa evve ara a · · • " likte teklif mektuplarım Uıale 
Satınalma komisyonuna ver- k-rada M. M. V. Sa~ınalma saatinden en az bir saat evvel 

· b l l (1206) ko-: 0 yonuna ve..-iQ bulun • mış u uruna arı. ~ ••• ...., Ankarada M. M. V. Satmal -
1869 maları. (1207) 

ı;. '" "" 1870 ma komisyonuna vermiş hu-
Y erli fabrikalar ma'!'ıu'a • ,,. "' "' lunamlan (1209) 

e ini tah Yerli fabrika!ar mamulatın- lt<it 


